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3خدا بر عزت تان بیافزاید5عیدی استاندار به مرزنشینان استان5بی مهری با امر به معروف و نهی از منکر 

ثبت است بر جریده 
عالم دوام ما

امیدوار  قلبی  اما  خسته  جانی  با 
را   98 سال  روزهای  آخرین 
نه شروع  کنیم. 98،  سپری می 
خوبی داشت و نه حسن ختام. از 
آن سال های عجیب بود، شبیه 
به روزگار تلخی که فراگیر شدن 
یک بیماری کشنده در پاره تنمان؛ 
ایران، جمله ای را در این سرزمین 
بر سر زبان ها انداخت ؛» بری که 
برنگردی«.با این اوصاف و گذر از 

تلخی های  ... ادامه در صفحه 2

*  رجب زاده

الهی 
حّول حالنا

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد:

توجه ویژه به اقشار خاص 
در بحران کرونا
حمایتی  های  برنامه  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
 دولت از اقشار خاص متأثر از بحران کرونا خبر داد. 
 معتمدیان با اعالم این خبر در کمیته اقتصادی ذیل 
ستاد استانی مدیریت کرونای استان، خاطرنشان کرد: 
اقشار خاصی همچون کارگران فصلی، دستفروشان 
و... که به جهت تعطیلی کار و حرفه شان آسیب 

دیدند، در این طرح حمایتی دیده شده اند. 
وی ادامه داد: تخصیص بسته های معیشتی، اختصاص 
تسهیالت کم بهره و تعویق اقساط تسهیالت بانکی 
 از مهمترین برنامه های دولت در این طرح است. 
برای 1.5  معیشتی  های  بسته  این  وی؛  گفته  به 

میلیون خانوار در کل کشور پرداخت می شود. 
استاندار با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در 
زمینه تأمین اقالم بهداشتی مورد نیاز استان، ضمن 
تأکید بر رعایت اولویت ها در توزیع اقالم گفت: تزریق 
اقالم بهداشتی به استان باید به گونه ای باشد که 
مردم در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه نشوند.  
معتمدیان، با تأکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه در 
دانشگاه  شد:  متذکر  کرونا،  بیماری  شیوع   زمینه 
 علوم پزشکی می بایست انجام آزمایش تشخیصی

دارند  کرونایی  بیمار  خانواده،  در  که  افرادی   برای 
 را اجباری نماید و این افراد بالفاصله تحت کنترل

 قرار گیرند ... ادامه در صفحه 5

 

 

 

روزهای سخت فعلی
 خواهد گذشت

روحانی  :

صفحه  6

نباید از کرونا برای تخریب
 دولت استفاده کرد

جالل میرزایی :

هتاکان حرم    به انگلیس 
وابسته هستند

پژمانفر:

صفحه  6

صفحه  6

قابل توجـه همشهـریان عزیـز
با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور پیشگیری و حفظ 

سالمت مشتریان محترم به استحضار می رساند
 شیرینی ممتاز برای تسهیل فرآیند خرید ، همراه با حفظ 
ایمنی و سالمت ، امکان مشاهده و خرید محصوالت مخصوص 
نوروز 99 را در سایت و اپلیکیشن سامینو فراهم نموده است.

 مدیریت شیرینی ممتاز
 09158664426  آدرس: میدان شهدا

جناب آقای دکتـر سید محمد رضا حسینـی 
مدیر محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

با عرض تشکر و قدردانی از زحمات بی دریغ جناب عالی در پیگیری روند 
انتقال بیماران کرونایی )خارج از ساعت کاری( و عرض خداقوت به پزشکان 
و پرستاران و کادر اوراژانس 115 امیدواریم این برگ سبز را به عنوان تحفه 
درویشی از ما پذیرا باشید، سالمتی شما و همکاران محترم آرزوی قلبی ماست.    

حبیب زاده

افسانه هستی اش اگر پایان یافت
خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

ناباورانه سومین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان محمد فرج زاده
  فرا رسید، روزهای دلتنگی را به یاد خوبی ها 

و مهربانی هایش سپری می کنیم.

همسر و فرزندان آگهي مزایده عمومی استاندار ی خراسان جنوبی   شرح در صفحه آخر

جناب آقای محمد حسین ساالری
درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

برایتان از درگاه خداوند متعال آرزوی صبر و سالمتی داریم.
کارکنان و اعضای هیئت عامل بنیاد کودک نمایندگی بیرجند

جناب آقای محمد شیردل
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند

 که بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست، صمیمانه تبریک عرض می نماییم
 از درگاه ایزد منان برایتان موفقیت روز افزون آرزومندیم.

مدیریت مجموعه باشگاه های ورزشی اکسیژن- اصالح

جناب آقای محمد شیردل
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند
 که حاصل لیاقت و شایستگی شما می باشد تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند منان 

توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.
شرکت دهر آروین ناب

جناب آقای محمد شیردل
سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند

با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام، انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک می گوییم 
توفیق روز افزون شما را از خالق هستی بخش آرزومندیم.

باشگاه ورزشی انقالب

جناب آقای مهندس وحید داعی
با کمال ارادت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 
که موید حسن سابقه و لیاقت شما می باشد تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه 

باریتعالی خواهانیم.

شرکت دهر آروین ناب - دکتر حسین بهشتی نژاد

جناب آقای مهندس حسین امامی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی 

روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

                  مدیریت شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی

جناب آقای محمد شیردل
بدین وسیله انتصاب مدبرانه جناب عالی را به سمت

 سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند
 که نشان از تجربه و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

نموده و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

تجهیزات ورزشی یوسفیان

جناب آقای محمد شیردل
با تقدیم نیکوترین تحیات و با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت

 سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند
 که مبین درایت و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

عزت و سربلندی و توفیقات الهی برایتان آرزومندیم.

باشگاه ورزشی اوتانا

بانوان محترم انجمن حمایت از سرطان پستان 
خراسان جنوبی

ضمن تبریک پیشاپیش سال نو و آرزوی سالمتی، از اینکه در این روزهای سخت ما را یاری 
داده و در خانه ماندید، تشکر و قدردانی می شود.

انجمن حمایت از بیماران سرطان پستان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس امامی
مدیرعامل محترم  شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

 با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند که حاصل مدیریت توانمند اجرایی، 
لیاقت وکارآمدی جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، 
توفیق و سربلندی روز افزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند 
خالق هستی بخش آرزو دارم.                                                                                           

   سید محمدحسین زینلی
     مدیرعامل شرکت کویرتایر

اناهلل و انا الیه راجعون
بدینوسیله به اطالع بستگان و آشنایان محترم می رساند:

ضمن قدردانی از ابراز همدردی شما بزرگواران
 به مناسبت درگذشت مادرعزیزمان 

حاجیه خانم »بگم رضاپور« 
)همسر حاج محمدعلی صفاریون پور(

 خاضعانه استدعا دارد جهت حفظ سالمت خود و خانواده محترم 
از حضور در مراسم عزاداری آن مرحومه اجتناب فرمایند

موجب امتنان است با ذکر فاتحه و قرائت قرآن 
روح آن عزیز از دست رفته را شاد و بدرقه نمایند.

ضمنا مراسم یادبود آن عزیز از دست رفته بعد از بازگشت شرایط 
به حالت عادی برگزار و به اطالع خواهد رسید.

از طرف همسر و فرزندان مرحومه )صفاریون پور ، خلیلی مقدم ، احمدی ، حاجی زاده ، عسکری(

 افتتاح مطب دکتر امید حسنی اکبریه

داخلی، اطفال، پوست
روزهای شنبه تا پنجشنبه 

صبح : 13 - 9  عصر : 21 - 17

آدرس: بلوار مدرس، حدفاصل میدان دوم 
کشاورزی،  بانک  جنب  مدرس،  سوم  و 

ساختمان پزشکان میترا

 Dr.omid Hassani.akتلفن: 5922  449  0910  

نظام پزشکی: 151825

پدرم
کدام عید و کدامین بهار؟
با چه امید؟ که با نبود تو
نومیدم از رسیدن عید...

با ذکر فاتحه و صلواتی روح عزیزمان

 سردار پاسدار شهید ابراهیم غالمی
خانواده سردار پاسدار شهید ابراهیم غالمی را شاد می کنیم.

برای حفظ سالمتی شما آجیل ، خشکبار و گیاهان دارویی با 
بسته بندی بهداشتی و با نازل ترین قیمت عرضه می گردد.

آدرس: جمهـوری اسالمی 10، پالک 101       شعبــه 2 : ابتدای بازار ملک، پالک 172
0915723371۶ -32212848 -32232740

یل ردب منزل   تحو

helal_saffron
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سرمقاله

چهارشنبه* 28 اسفند 1398*  شماره 4596 

شناسایی۵۱مشکوکبهکرونادرورودیها

ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان گفت: تاکنون ۵۱ نفر مشکوک به کرونا در روند پایش مسافران در 
ورودی های استان شناسایی و به مراکز درمانی ارجاع داده شده اند. شهریاری افزود: تاکنون ۵۶ هزار و ۵۴۴ نفر در 

مبادی ورودی  استان با توجه به اهمیت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ارزیابی و سالمت آنان کنترل شده است.

 ثبت است بر جریده 
عالم دوام ما    

*رجب زاده

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( با این اوصاف و گذر از 
تلخی های سیل اول سال، حوادث گرانی بنزین، 
ترور سپهبد شهید سلیمانی، سقوط هواپیمای 
داخلی،  های  رسانه  به  گزنده  َرَکب  اوکراینی، 
سیل سیستان و بلوچستان و کرونای منحوس 
این روزها، خراسان جنوبی اما سال درخشانی را 
پشت سرگذاشت. سالی که هر چند غم حوادث 
اضافه شده به تقویم ملی ایران عزیز در آن بر دل 
هر ایرانی در هر کجای این کشور سنگینی می 
کند اما برای این استان، دروازه ای در بُعد زمان 

به سمت تحول گشود.
  تغییر اساسی در عمق ساختارها و عملکردها در هر 
روز 98 مسیری با قدم های قوی و مصمم طی شد 
و خراسان جنوبی را رو به جلو برد که حاال مردمش 
دریافته اند که می شود، به این باور رسیده اند که 
می توانیم، می دانستند که شایسته چه امتیازات 
و امکاناتی هستند و حاال به همت دست هایی 
 که سنگ های بزرگ را از مسیر توسعه برداشت 
می دانند که خراسان جنوبی محروم نیست، بلکه 
برخی با ناتوانی ها و محرومیت های خودشان در 
مدیریت و از استعداد مدیریتی،  این محرومیت را به 
وجود آورده اند. حتی برخی از همین مثال مدیران، 
این استان را در همان سطح،  نگه داشتند تا اهداف 
بعدی خود را برای پریدن به سکویی دیگر پشتیبانی 
کنند. اما حاال خراسان جنوبی در سکوی باالتری 
است.  زبانزد  ها  بخش  بسیاری  در  گرفته،  قرار 
استان مان در روزهای سال 98 ره چندین ساله را 
 به سمت توسعه پیمود و مطالبات دیرینه ای چون 
راه آهن، دوبانده سازی ها، چندین برابر شده اعتبارات 
و کمک های دولت به استان شرقی کشور، رونق 
افزایش عواید فروش  مرز و زندگی مرزنشینان، 
از  و خبرهای خوش  مرز  برای ساکنان  سوخت 
مهاجرت معکوس به روستاهایی که زنگ اشتغال و 
زندگی در کوچه پس کوچه هایشان به صدا درآمده، 
مسکن اقشار کم درآمد، ، هاب امید بخش شتر و 
شروع طرح فراگیر گلخانه ها ، ورود جهادی بنیاد 
مستضعفان برای کمک به محرومیت زدایی از 
چهره منطقه و سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از 
فروش امالکش در پروژه های توسعه ای استان، 
زیرساخت سازی در بند دره حتی در همین روزهای 
سخت پایان سال، همه و همه با تالش و پیگیری 
های مستمر و نتیجه بخش در این سال، به خراسان 

جنوبی شوق تکاپو و زندگی بخشید.
 آغازگر این راه روشن برای این دیار مردی است 
که خراسان جنوبی قدر دان اوست. معتمدیان، 
استاندار توانمند این استان در روزهای همین سال، 
نمی شودهای بسیاری را شدنی کرد و به مدیران 
این استان آموخت برای حل یک مشکل راه های 
بسیاری وجود دارد. او با گذر از هجمه های سیاسی 
و غلبه بر حاشیه ها راه سختی را برای هموار کردن 
مسیر توسعه در استان پیمود و حاال پایان 98 است 
و بهار نیکوی  این سال برای خراسان جنوبی، 
میوه شیرین مطالباتی است که به ثمر رسیده و 
این نتیجه ای کم نظیر است. اشتیاق مرورکارنامه 
شده  محقق  اهداف  و  ها  موفقیت  درخشان 
 خراسان جنوبی در سال 98، آغوشی باز می سازد 
خواهد  می  که  سالی   ،99 سال  تحویل  برای 
سرشار از تالش و ادامه مسیر به سمت اعتالی 
استان و بالیدن مردمش باشد. سالی برای اشتغال، 
درآمدزایی، تعادل بازار مسکن، افزایش سطح رفاه 
و ساختن زمان و مکانی شاد برای مردمی که 

شایسته بهترین ها هستند. 
مردمی که حاال امید بسیار برای دوام و بقای زندگی 
در زادگاه شان دارند و مطالبه شان تداوم همین 
تالش و پشتکار تیم مدیریتی استان برای تکمیل 
مسیر توسعه در همه جوانب است که کارهای 
بزرگ را انسان های بزرگ انجام می دهند و امروز،  
مردمان این دیار عزم جزم کرده اند که از سیاهی 
روزهای شیوع به سالمت بگذرند و از کمک به 
یکدیگر هم فرونگذاشته اند. این مردم عزیز در 
همین روزهای های هراس آلود، از نیازمندان و 
بیمارستان ها و حاشیه نشینان شهر غفلت نکردند و 
کمک های مردمی برای عبور از بحران کرونا ادامه 
دارد. این مردمی جواهرند و پاسداشت این فرهنگ 
غنی به مسئوالنی نیاز دارد که ظرفیت رشد دادن در 

گوهر وجودشان دارند و چنین است که 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

مردم هوشیارند

در همه سال های پس از انقالب اسالمی،یکی 
از خطرناک ترین و در عین حال دردناک ترین 
از  موضوعات، به صف مردم درآمدن طیفی 
عناصر جنایتکار، خبیث و فاسد بوده که همواره 
دست هایشان به خون مردم بی گناه آلوده و 
قدم هایشان برای زیر پا گذاشتن حق و عدالت 
و سخن مردم ،آماده بوده است. این طیف ها ، 
افراد یا جریان های به ظاهر مردمی،با ادعای 
همسو و هم صف بودن با مردم، چه جنایت ها 

که نکرده اند و چه خباثت ها که نیافریده اند! 
مختلف  ماجراهای  در  آنان  از  جمعی 
انقالب و در رنج ها و مشقت های   ابتدای 
بی شماری که بر مردم رفت، به شدت اثرگذار 
بودند، جمعی نیز در هشت سال دفاع مقدس 
و  امپریالیسم  جریان  با  همسویی  بر  عالوه 
استکبار جهانی، چه عمال ً و چه لسانا از آنها 
حمایت های بی شمارکردند و جمعی هم در 
با  اخیر و در فتنه های مختلف،  سال های 
جانبداران ، جریان سازی و ایجاد سازی و کار 
های پیچیدهاطالعاتی ، به فروش مزدورانه 
نشان  سبز  چراغ  با  و  گماردند  همت  مردم 
دادن به اجنبی های خارج نشین و با به حراج 
گذاشتن غیرت ایرانی خود، بستر و مجرایی 
مناسب برای انواع ددمنشی های دشمنان،چه 
در قالب رسانه های القاء کننده نا امیدی، چه در 
قالب همکاری با موسسات پوششی براندازی 
قالب  در  چه  و  مخملین  کودتاهای  و  نرم 
شناسایی، معرفی و هدایت و حمایت از تحریم 

ها علیه مردم ما فراهم نمودند. 
مکر  و  مزدورانه  های  جنبانی  دم  این  همه 
آفرین، در داخل کشور و بخشی از آن حتی در 
اطراف ما انجام شده اند؛ آن هم توسط افرادی 
که دم از آزادی،دموکراسی و جانبداری از حق 
مردم می زنند ! البته جای بسی شگفتی است 
که این خائنین به وطن و دین فروشان مردم 
گریز، چرا دم از مردم می زنند اما مردم کشی 
رسانه ای و نسل کشی مبتنی بر تحریم های 
ظالمانه و غیرت فروشی سوار شده و بر ممانعت 
از دستیابی ملت به حقشان را فریاد میکنند ؟!! 
آنهایی که می دانند تحریم دارو ها، هزاران هزار 
بیمار ایرانی را به کام مرگ فرستاده یا می دانند 
که تحریم های کاالیی، اشتغال مردم را مورد 
تهاجم قرار داده و جوانان را بیکار کرده و صنعت 
حمل و نقل هوایی و زمینی و دریایی و تولید 
مواد غذایی سالم و درمان و علم کشور را دچار 
مشکل کرده است،چرا این چنین با چنگال 

هایی خون آلود و چشمانی حسدپیشه و زبانی 
نیش گونه و حلقومی سراسر انتقام وحقد و کینه 
به مردم حمله می کنند و اصل و اساس مردم 
ساالری دینی را زیر سوال می برند و بر ارکان 
قانونی اساسی میتازند ؟  هر مناسبتی را بهانه 
می کنند و نه برای مردم،بلکه به بهانه مردم 
از این مناسبت ها برای عقده گشایی علیه نظام 
صحبت می کنند و بهره می گیرند؟ما مردم 
شریف ایران اسالمی می دانیم که همه اینها 
،ناشی از بسته شدن مجرای غارت های آنان و 
کوتاه شدن دست هایشان از چپاول ملت ماست 
. همه می دانیم و خودشان هم کامال واقفند 
که عروسک های خیمه شب بازی آمریکا و 
اروپا هستند و تاریخ مصرف های مشخص 
دارند خودشان هم می دانند که نه تنها هیچ 
اثر گذاری در این چهار دهه نکرده اند ، بلکه 
آحاد ملت را برای مقابله و مبارزه با نظام سلطه 
جهانی پیش از پیش آگاه نموده و ترغیب و آماده 
کرده اند. مردم عزیز ما سال هاست راه خود را 
از جاده این شیادان کاّلش که به تباهی ختم 
می شود جدا کرده اند. سال هاست مردم می 
دانند که اگر مناسبتی در پیش است باز لب های 
کفتاران کریه منظر و حلقوم خون آشام خفاشان 
بد سیرت به صدا در خواهد آمد و با بهانه کردن 
مردم و پیش کشیدن مشکالت جامعه ، آنان را 
دعوت به اعتراض خواهد نمود ؛ غافل از آنکه 
بصیرت و آگاهی ملت ،دیوار بزرگ بی اعتمادی 
خوردگان  فریب  این  های  شعار  و  به حرف 
جاهل را مدتهاست بین خودشان و آنها کشیده 
و نام و نشان  این حیله گری هایشان را به 
زباله دان تاریخ انداخته است. مردم ما مردمی 
 هوشیارند ، زمان شناسی آنها بی نظیر است ، 
،همواره  مهم  های  بزنگاه  و  ها  گلوگاه  در 
حضور اثربخش و همراه با نظام دارند و البته 
به درستی و با کمال مهارت ، با ترازوی شناخت 
نمای  دوست  دشمنان  حقایق  به  توجه   و 
بی انصاف را از دوستان همراه منصف حقیقت 
جو و  حقیقت گو ، تشخیص می دهند. سالهاست 
که گروه های اپوزیسیون نرم و سخت خارج 
نشین و بلندگو های قلم به مزد آنان در داخل 
کامال متوجه شده اند که هیچ طرفی از دشمنی 
اند. نبسته  تبلیغات مسموم شان  از   هایشان 
 آنها خوب می دانند که با مردم انقالبی ایران 
نمی توان بر سرارزش هایشان معامه کرد ،آنها 
خوب می دانند که محکوم به شکست و فنا 
هستند . ما هم خوب می دانیم که پیروزی در 
مقابل قلم ها و قدم ها و کلمات این مزدوران با 
ماست ، چرا که رهبری بزرگوارمان در مناسبت 
اند که  تاکید فرموده  بار ها   های مختلف و 

» این ملت،بیدار است«

یادداشت میهمان

رو  استان  در  خودرو  سرقت  قاسمی- 
پلیس  که  خبری   ، است  افزایش  به 
این  افزایش ۶0 درصدی   منتشر کرده و 
با  البته  دهد  می  نشان  را  ها  سرقت 
هوشمندی ماموران پلیس استان بیش از 
چطور  اما  شده  ثبت  کشفیات  درصد   ۵۶ 
می توانیم برای کاهش این سرقت ها به 
و  است  راه  در  نوروز  کنیم؟  پلیس کمک 
شرایط خاص تعطیالت امسال، حساسیت 
مراقبت از خودروها را باال می برد. پلیس 
بر آموزش مردم برای مراقبت از اموال خود 
تاکید دارد اما بسیاری از ما حساسیت الزم را 

در این زمینه نداریم.  

همیشهبیرونپارکمیکنم

اکبرپور یکی از شهروندان همیشه ماشین 
را بیرون از خانه پارک می کند اما برای 
مراقب از خودروی خود اقداماتی انجام داده 
که چندان کارساز نیست. او گفت:  دزدگیر 
و قفل فرمان دارم دزدگیر را روی حالت 
بلند  صدایش  وقتی  گذارم  می  صدا  بی 
شود، مطمئن هستم که دزد آمده است و 
به سراغ ماشین می روم. وی بهترین کار 
برای جلوگیری از سرقت را پارک ماشین در 
پارکینگ منزل دانست و افزود: دزدگیر فقط 
دزدی یک دزد حرفه ای را به تعویق می 
اندازد و بهترین کار نصب دوربین به سمت 

محل پارک ماشین ها می باشد. 

مردمازقفلفرماناستفادهنمیکنند

هم  بیرجندی  کاسبان  از  یکی  یادگاری 
عنوان کرد: یک بار جلوی در مغاره ماشین 
یک نفر را سرقت کردند ولی به دلیل نصب 
دوربین مغازه توانستند آن را پیدا کنند. وی 
تأکید کرد: برای کاهش سرقت ماشین به 
در  نباید  را  قیمت  گران  وسایل  من  نظر 

جلوی دید گذاشت و خودرو را هم باید در 
پارکینگ های شهری پارک کنیم و برای 
مهلتی  تومان  هزار  چند  نکردن  پرداخت 

برای سرقت ندهیم. به گفتۀ وی دزدگیر 
خیلی خوب است البته نمی تواند مانع شود، 
ولی قفل فرمان عالیست اما چون وقت گیر 
کند  نمی  استفاده  آن  از  هیچکس  است 
ولی جدیدا روی ماشین ها قفل ایموبالیزر 
نصب می کنند و فقط با سوویچ خودش 
روشن می شود و هیچ سوویچ دیگری به 
آن نمی خورد که اکنون البته باید سفارشی 
می  که  چرا  بگذارند  ها  ماشین  روی  بر 

گویند قطعات آن گران است. 

مردمتوجهیبهصدای
دزدگیرندارند

مزروعی از شهروندان هم استانی نیز عنوان 
کرد: خودروی ما دزدگیر و قفل فرمان ندارد 
ولی تاکنون مشکلی پیش نیامده است اما 
معتقدم به هرحال احتیاط شرط عقل است و 
باید این موارد رعایت شود. به گفتۀ وی اگر 
دزدگیر ماشینی صدا کند قطعا واکنش نشان 
می دهم چون معتقدم امنیت و حفاظت از 
خودمان  اموال  از  حفاظت  دیگران  اموال 

بعضی  اگرچه  افزود:  وی  باشد.  می  هم 
زیاد  را  ماشین  دزدگیر  آنقدر حساسیت   ها 
 می کنند که به هر دلیل صدای دزدگیر بلند 

می شود و مهمترین دلیل مردم در بی توجهی 
به صدای دزدگیرها همین موضوع می باشد.

هشدارجدیپلیس

سرقت  گفت:  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
را  خودرو  الخصوص  علي  نقلیه   وسایط 
هم مي توان در زمره جرائم مهم شمرد به 
نوعي که در برخي موارد سرقت خودرو مقدمه 
و پیش زمینه ارتکاب جرائم مختلف اعم از 
جرائم امنیتي و خرابکارانه و سرقت هاي دیگر 
بوده است لذا رغبت و گرایش هنجارشکنان 
را به سمت و سوي جرم تعریف شده سوق 
مي دهد. سرهنگ حسینی افزود: مشکالت 
اقتصادي و اجتماعي موجود از قبیل فقر و 
بیکاري و اعتیاد به مواد مخدر...  مزید بر علت 
شده و متاسفانه شاهد افزایش ۶0 درصدی 
سرقت نسبت به مدت مشابه ۱۱ ماهه سال 
قبل بوده ایم، هرچند به فراخور آن با تالش 
هاي شبانه روزي عوامل انتظامي در این زمینه 
ناظر افزایش میزان کشفیات هم مي باشیم 
که بیشتر شدن ۵۶ درصدي کشفیات گواه 

این مطلب است. وی تصریح کرد: ارتکاب 
جرائم با جمعیت ساکن محل رابطه مستقیم 
داشته و آمار سرقت خودرو در شهرستان هاي 
بزرگتر همچون بیرجند در استان باالتر از سایر 

شهرستان ها مي باشد.

کوتاهيمالباختگان 

به گفتۀ رئیس پلیس آگاهی استان چنانچه 
بخواهیم به صورت موشکافانه علل و عوامل 
دخیل در این موضوع را بررسي کنیم باید 
گفت که قصور و کوتاهي مالباختگان در 
ضعف  حفاظتي،  و  امنیتي  اصول  رعایت 
و نقص در سیستم هاي امنیتي خودروها 
جمله  از  داخل  تولید  خودروهاي  خصوصا 
عوامل است و در این زمینه الزم است قید 
مربوط  سرقت  فراواني  بیشترین  که  شود 
به خودروهاي مدل 8۵ به قبل بوده و این 
باشد.  مي  ها  گفته  این  مصداق  موضوع 
حسینی عنوان کرد: راهکارهاي پیشگیرانه 
پیشنهادي در این خصوص این است که 
پیشگیرانه  اولیه  تجهیزات  از  شهروندان 
همچون قفل فرمان و قفل پدال استفاده 
کنند، حتي المقدور از پارکینگ هاي عمومي 
داراي نگهبان در سطح شهر که ورود و خروج 
خودروها ثبت و کنترل مي شود نیز استفاده 
شود. وی ادامه داد: همچنین پارک خودرو 
در نقاطي که تحت پوشش دوربین مداربسته 
است  یا در نقاط داراي روشنایي مناسب مفید 
است چرا که دوربین و روشنایی خود بازدارنده 
است. به گفتۀ وی تجهیز خودروها به سوئیچ 
مخفي و دزدگیر حتما باید انجام شود.  او 
تاکید می کند که مردم و مالکان خودروها 
این موراد را مورد توجه قرار دهند و در مراقبت 
و حفاظت از خودروی خود حساسیت الزم را 
داشته باشند. ایام نوروز باید این توجه بیشتر 
باشد تا با عمل به راهکارهای پیشگیرانه مانع 

ایجاد زمینه مناسب برای سرقت شوند.

هشدار نوروزی پلیس   
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اطالعیـــه
یک  عمومی  مناقصه  تجدید  فراخوان  آگهی  انتشار  پیرو 
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کارفرمایان و بیمه شدگان محترم

مرکزتخصصي خدمات بیمه و مالیات چمني
در تاریخ 1398/12/29 براي ارسال لیست بیمه و مالیات

)همچنین جهت دور کاري تا ساعت 2 دایر مي باشد( 

با شماره های 3242  3242   یا   09155614320 تماس بگیرید
پاسداران –  روبروي شعبه تامین اجتماعي

دفتر پیشخوان خدمات دولت پاسداران

جکپارکینگی،
کرکرهوسکوریتاتومات

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

قهستان  داران  گلخانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۱4۸۳ و شناسه ملی 
۱400۹0۲۲۷۳۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای علی علی پور به شماره ملی 
0۸۸۹۳۷0۸۳4 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین 
عارف نژاد به شماره ملی 0۸۸00۷۲5۱۲ به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )804878(

آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۱۱۹ و شناسه ملی 
۱0۳600۲۸55۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱- آقای سعید آرین پور به شماره ملی 065۱۷۷۹05۷ 
و آقای آرش آرین پور به شماره ملی 0640۲۳۱۸45 و 
خانم فاطمه آرین پور به شماره ملی 065۱۸46۳5۸ 
برای مدت دو  اصلی هیئت مدیره  اعضای  به عنوان 
سال انتخاب شدند. ۲- آقای هادی هوشیار به شماره 
آقای  و  اصلی  بازرس  به عنوان  ملی 065۱۹۲0۷۹5 
به   0650۱۳4۲۳0 ملی  شماره  به  یزدانجو  محمد 
عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  ۳ـ  گردیدند.  انتخاب 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4ـ پس از 
گزارش بازرس ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت 
های مالی سال ۱۳۹۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )804016(

 
 
  

 
     

 

  
« نیاش دست زفتِ بطتاب سیذذا یایاح یبسا عتیطب یازیآب ، بِ  حیحبا هصسف ص »  

 

 آگهی فراخًان مىاقصٍ عمًمی با ارزیابی کیفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 

 

 ن جنوبیشرکت آب منطقه ای خراساروابط عمومی 
 

 ضسکت آب هٌطقِ ای ذساساى جٌَبی دز ًظس دازد :
وسثت تٍ اوتخاب تامیه کىىذٌ ياجذ صالحیت در مىاقصهٍ ا  تها مصخصهای ریه      از طریق فراخًان مىاقصٍ عمًمی     

 اقذام ومایذ:
 ًام ٍ ًطاًی هٌاقصِ گراز:

 09444423-4تلفي  –03پاسدازاى  –ذیاباى پاسدزاى  –ضسکت آب هٌطقِ ای ذساساى جٌَبی بِ آدزس بیسجٌد  
 مشخصات پريشٌ: 

تار  03ممثران مىاسة ترا  ياحذ اسمس معکًس فصار کار حذاکثر  ذسید هوبساى هَزد ًیاش تصفیِ ذاًِ آب ضسب ضْس بیسجٌد ضاهل:
 602ایىچ  03ایىچ ي طًل  4ر قط 3333تار ترا  آب َا  لة شًر تا َذایت الکتریکی يريد  حذاکثر  01الی  03ي متًسط 

عذد ي الکتري  206ایىچ  03ایىچ ي طًل  4قطر  6133عذد، ترا  آب َا  ویمٍ لة شًر تا َذایت الکتریکی يريد  حذاکثر 
 عذد ي ... . 0تار  61ي  03متر مکعة در ساعت ي فصار حذاق   333ي  033پمپ تا دتی َا  

 ي سایر ردیف َا  اعتثار  مرتثط  0033336362ُر تیرجىذ تٍ شمارٌ طرح عمراوی آترساوی تٍ ش مىابع تامیه مالی:

 ضسکت آب هٌطقِ ای ذساساى جٌَبی  پ: کارفرما:
 هاُ ضوسی 6: مذت پیش بیىی اوجام خذمات

 وًع ي مبلغ تضمیه شرکت در مىاقصٍ:
هاُ اعتباز بِ ًفع  0َى( زیال دازای حداقل )سِ هیلیازد ٍ ّفتصد ٍ ضصت ٍ ّطت هیلی 0606063336333یک فقسُ ضواًتٌاهِ باًکی بِ هبلغ 

 ضسکت آب هٌطقِ ای ذساساى جٌَبی
 محل، زمان ي مهلت دریافت ي تحًیل اسىاد مىاقصٍ: 

جْت دزیافت اسٌاد هٌاقصِ بِ ساهاًِ  93/30/0022َزخ صبح ه 03تا ساعت  03/30/0022تاهیي کٌٌدگاى هتقاضی هی تَاًٌد اش تازید 
 هساجعِ ًوایٌدsetadiran.ir 6تدازکات الکتسًٍیک دٍلت بِ آدزس 

 ذَاّد بَد6 03/30/0022صبح زٍش ضٌبِ هَزخ  03هْلت تحَیل اسٌاد: حداکثس تا ساعت 
 تاریخ ي محل برگساری جلسٍ بازگشایی پاکات:

 دز هحل ضسکت آب هٌطقِ ای ذساساى جٌَبی ذَاّد بَد6 03/30/0022صبح زٍش ضٌبِ هَزخ  03:03ساعت 
 مذارک الزم برای دریافت اسىاد: 

 0036333زیال بابت ّصیٌِ اسٌاد ٍ  963336333)دٍ هیلیَى ٍ یکصد ٍ ّطتاد ّصاز( زیال )ضاهل  960036333الف: فیص ٍازیصی بِ هبلغ 
ًصد باًک هسکصی جوَْزی اسالهی ایساى بِ ًام  4330030434302600ضوازُ زیال بابت هالیات بس ازشش افصٍدُ( کِ باید بِ حساب 

 ضسکت آب هٌطقِ ای ذساساى جٌَبی اش طسیق ساهاًِ ستاد بِ صَزت الکتسًٍیکی پسداذت گسدد6 
 ب: عضَیت دز ساهاًِ تدازکات الکتسًٍیک دٍلت )ستاد(

 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد : از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب 
تامین کننده واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.

 نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند، خیابان پاسداران،
پاسداران ۳0–تلفن:  ۳۲4455۹0-4

مشخصات پروژه:  خرید ممبران مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند شامل: ممبران مناسب 
برای واحد اسمز معکوس فشار کار حداکثر ۳0 بار و متوسط ۱0 الی ۱5 بار برای آب های لب شور با هدایت 
الکتریکی ورودی حداکثر ۷000 قطر ۸ اینچ و طول 40 اینچ ۲۱6 عدد، برای آب های نیمه لب شور با 
هدایت الکتریکی ورودی حداکثر ۲500 قطر ۸ اینچ و طول 40 اینچ 6۱۲ عدد و الکتروپمپ با دبی های 

۱00 و ۷00 مترمکعب در ساعت و فشار حداقل ۱0 و ۲5 بار ۳ عدد و ... .
منابع تامین مالی: طرح عمرانی آبرسانی به شهر بیرجند به شماره ۱۳0۷00۲0۲6 و سایر ردیف های 

اعتباری مرتبط 
پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی  مدت پیش بینی انجام خدمات: 6 ماه شمسی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۳.۷6۸.000.000 )سه 
میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون( ریال دارای حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  تامین کنندگان متقاضی می 
توانند از تاریخ ۱۳۹۹/0۱/۱0 تا ساعت ۱0 صبح مورخ ۱۳۹۹/0۱/۲0 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۱0 صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/0۱/۳0 خواهد بود.

 تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: 
 ساعت ۱0:۳0 صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/0۱/۳0 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.
مدارک الزم برای دریافت اسناد:  الف: فیش واریزی به مبلغ ۲.۱۸0.000 )دو میلیون و یکصد و هشتاد 
هزار( ریال )شامل ۲.000.000 ریال بابت هزینه اسناد و ۱۸0.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که 
 باید به حساب شماره 400۱۱0۷4040۱۹6۱۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت 

آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

 
 
  

 
     

 

  
 « "آة ٍ تغییش اقلین ،هسئَلیت اجتوبػی  " 2020ضؼبس سٍص جْبًی آة دس سبل »                                  »

 

 یفراخًان مىاقصٍ عمًم یآگه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کت آب منطقه ای خراسان جنوبیوابط عمومی شرر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 

 

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 
 

 اص طشیق فشاخَاى هٌبقصِ ػوَهی ًسبت بِ اًتخبة پیوبًکبس ٍاجذ صالحیت دس هٌبقصِ ای بب هطخصبت ریل اقذام ًوبیذ.     ضشکت آة هٌطقِ ای خشاسبى جٌَبی دس ًظش داسد :
 ًبم ٍ ًطبًی هٌبقصِ گزاس:

 32445590-4تلفي  –30پبسذاساى  –یبببى پبسذساى خ –ضشکت آة هٌطقِ ای خشاسبى جٌَبی بِ آدسس بیشجٌذ  
 مشخصات پريشٌ: 

 هَضَع هٌبقصِ: تبهیي تجْیضات ٍ هَاد هَسد ًیبص ٍ هذیشیت ساّبشدی طشح تصفیِ خبًِ آة ضشة ضْش بیشجٌذ -1
د ها، انجام هدیریت راهبردی تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند اعن از بررسی هقدار هواد شیویایی هصرفی واح خالصِ فؼبلیت:-2

آزهایشات هورد نیاز و ارائه نظر در زهینه هصرف بهینه هواد شیویایی و نوع آنها، بررسی کلیه سیستن های هکانیکی تصفیه خانه، 
سیستن های ابسار دقیق، سیستوهای برقی، سیستن های هیدرولیکی و نیوهاتیکی طرح و سیستن های روشنایی طرح در صورت نیاز 

 د کارفرها و غیره.و با توجه به تایی
بِ ضوبسُ  "آبشسبًی بِ ضْش بیشجٌذ"ٍ  1307002080بِ ضوبسُ  "آبشسبًی بِ ضْشّبی داسای تٌص آبی"ة: هٌببغ تبهیي هبلی: طشح ّبی ػوشاًی 

 ٍ سبیش سدیف ّبی اػتببسی هشتبط 1307002026
 پ: کبسفشهب: ضشکت آة هٌطقِ ای خشاسبى جٌَبی 

 شرایط متقاضی:
 : آة بب پبیِ ٍ ظشفیت هجبص. ّبی الصمصالحیت 

 هبُ ضوسی  12مذت پیش بیىی اوجام خذمات:  
)یک هیلیبسد ٍ پبًصذ هیلیَى( سیبل  1.500.000.000یک فقشُ ضوبًتٌبهِ ببًکی بِ هبلغ  وًع ي مبلغ تضمیه شرکت در فرآیىذ ارجاع کار:

 هبُ اػتببس بِ ًفغ ضشکت آة هٌطقِ ای خشاسبى جٌَبی 3داسای حذاقل 
 محل، زمان ي مهلت دریافت ي تحًیل اسىاد مىاقصٍ: 

جْت دسیبفت اسٌبد هٌبقصِ بِ سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیک  17/01/1399هَسخ  10تب سبػت  28/12/1398هَسخ  8پیوبًکبساى هتقبضی اص سبػت 
 هشاجؼِ ًوبیٌذ. setadiran.irدٍلت بِ ًطبًی 

 خَاّذ بَد. 27/01/1399ضٌبِ هَسخ سٍص چْبس 10هْلت تحَیل اسٌبد: حذاکثش تب سبػت 
 تاریخ ي محل برگساری جلسٍ بازگشایی پاکات:

 دس هحل ضشکت آة هٌطقِ ای خشاسبى جٌَبی خَاّذ بَد. 27/01/1399صبح سٍص چْبسضٌبِ هَسخ  10:30سبػت 
 مذارک الزم برای دریافت اسىاد: 

سیبل بببت هبلیبت بش اسصش  90.000سیبل بببت ّضیٌِ اسٌبد ٍ  1.000.000ل )ضبهل )یک هیلیَى ٍ ًَد ّضاس( سیب 1.090.000الف: فیص ٍاسیضی بِ هبلغ 
ًضد ببًک هشکضی جوَْسی اسالهی ایشاى بِ ًبم ضشکت آة هٌطقِ ای خشاسبى جٌَبی اص  4001107404019618افضٍدُ( کِ ببیذ بِ حسبة ضوبسُ 

 طشیق سبهبًِ ستبد بِ صَست الکتشًٍیکی پشداخت گشدد. 
 س سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیک دٍلت )ستبد(ة: ػضَیت د

 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.

نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند، خیابان پاسداران 
پاسداران ۳0- تلفن: 4-۳۲4455۹0 مشخصات پروژه: 1- موضوع مناقصه: تامین تجهیزات و مواد 
مورد نیاز و مدیریت راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند 2-خالصه فعالیت: مدیریت 
راهبردی تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند اعم از بررسی مقدار مواد شیمیایی مصرفی واحد ها، انجام 
آزمایشات مورد نیاز و ارائه نظر در زمینه مصرف بهینه مواد شیمیایی و نوع آنها، بررسی کلیه سیستم 
های مکانیکی تصفیه خانه، سیستم های ابزار دقیق، سیستم های برقی، سیستم های هیدرولیکی و 
غیره. و  کارفرما  تایید  به  توجه  با  و  نیاز  در صورت  روشنایی طرح  و سیستم های   نیوماتیکی طرح 
ب: منابع تامین مالی: طرح های عمرانی - آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی به شماره ۱۳0۷00۲0۸0 

و آبرسانی به شهر بیرجند به شماره ۱۳0۷00۲0۲6 و سایر ردیف های اعتباری مرتبط
پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی  شرایط متقاضی: صالحیت های الزم: آب با پایه و 

ظرفیت مجاز.  مدت پیش بینی انجام خدمات: ۱۲  ماه شمسی 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱.500.000.000 
)یک میلیارد و پانصد میلیون( ریال دارای حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  پیمانکاران متقاضی از ساعت ۸ مورخ 
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تا ساعت ۱0 مورخ ۱۳۹۹/0۱/۱۷ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۱0 روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/0۱/۲۷ خواهد بود. تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱0:۳0 
صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/0۱/۲۷ در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود. 
مدارک الزم برای دریافت اسناد:  الف: فیش واریزی به مبلغ ۱.0۹0.000 )یک میلیون و نود هزار( ریال 
)شامل ۱.000.000 ریال بابت هزینه اسناد و ۹0.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب 
 شماره 400۱۱0۷4040۱۹6۱۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت آب منطقه ای 

خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
 ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

آگهی تغییرات شرکت ژرف پژواک هامون )سهامی خاص( به شماره ثبت 5۸۳۳ و شناسه ملی ۱400۷۸۱۱۲0۲ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱0/۱0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- به پیشنهاد 
هیئت مدیره و مالحظه گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی بانکی شماره ۱۳۸/۱۷۸۳-۳۱ مورخ 
۱۳۹۷/۱0/05 بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه شهدا ، مبلغ ۹۹000000 ریال جهت افزایش سرمایه به 
حساب شرکت واریز گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۱000000 ریال به مبلغ ۱00000000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۱00000000 ریال منقسم 

به ۱000 سهم ۱00000 ریالی با نام عادی که کالً نقدی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )803340(
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چهار شنبه * 28 اسفند 1398 * شماره 4596 

کارگاه تولید ماسک فیلتردار در بیرجند راه اندازی شد

ایرنا-  مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: کارگاه تولید ماسک فیلتردار با استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی، با ظرفیت تولید روزانه 4000 ماسک در امیرآباد بیرجند راه اندازی شد. 
هنری  افزود: پارچه مورد نیاز برای تولید بیش از ۳0 هزار ماسک را تامین کردیم و مهمترین مشکل ما تامین پارچه تولید ماسک های بیشتر است. وی ادامه داد: بخشی از ماسک ها 

به صورت رایگان در مناطق محروم توزیع می شود و بخشی هم با حداقل قیمت تمام شده تحویل شبکه های بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای توزیع قرار می گیرد.

 ثبت نام دوباره برای مسکن ملی
ایسنا- مدیرکل راه و شهرسازی استان 
گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
برای شهر بیرجند دیروز آغازو تا ساعت 
۲4 شب گذشته انجام شد. داعی افزود:  با 
توجه به شیوع بیماری کرونا، ضرورتی به 
حضور در کافی نت ها و مراجعه حضوری 
بیرجند  وجود نداشت و متقاضیان در 
برای ثبت نام از طریق سامانه طرح اقدام 
ملی مسکن یا از طریق سامانه پیامکی 
۳000۷۳۶40 اقدام کنند. به گفته وی؛ 
ثبت نام نهایی از این متقاضیان پس از 
رفع محدودیت های  ویروس کرونا و با 
اطالع رسانی قبلی، صورت خواهد پذیرفت.

خبر ویژه

سالم آوا لطفا به مردم کره های دیگر 
که در سطح بازار و خیابان های بیرجند 
مگر  بگویید  شوند  می  دیده  وفور  به 
قرار نیست مردم در خانه بمانند این بود 
فرهنگ ما؟ این بود آنهمه ادعا؟ برای 
در  توانیم  نمی  هم  خودمان  سالمتی 
 خانه بمانیم؟ به خدا کسانی که این کار را 
می کنند کم از جنایتکاران جنگی ندارند؟ 
یعنی متوجه نمی شوند با کارشان دارند 
کرونا را شیوع می دهند و روی بمب 
اتم راه می روند؟ آقایان علمای دینی 
کجا تشریف دارید؟ برای هر مساله ای 
راهکارهای دین را معرفی می کنید چرا 
 حق الناس را به جامعه یادآوری نمی کنید ؟

چرا نمی گویید که حضور مردم در جامعه 
و شیوع کرونا ظلم در حق سایرین و افراد 
بیمار است ؟ حق الناس جبران نمی شود.
ارسالی به تلگرام آوا

است  خواهشمند  محترم  آوای  سالم 
اول صبح و عصرها سری به روستاهای 
چهکندوک و خسرک باالتر از سراب 
را  سگ  های  گله  و  بزنید  مهیابادی 
ببینید که چگونه محصوالت کشاورزی 
را خراب می کنند و کسی جرأت رفت و 

آمد ندارد لطفا پیگیری شود.
915...۶98

سالم مگر اینقدر احتکارهای که پیدا 
بهداشت  شبکه  تحویل  و  شود   می 
می شود مصرفی است که ما تا به حال یک 
ماسک و دستکش پولی پیدا نمی کنیم.
915...۷۲۶
 آقای استاندار عزیز خبر دارید سیل برگشت

از  بومی  کارمندان  بعضا  و  کارگران 
مراکز قرمز کرونا نظیر تهران و اصفهان 
روستاها   بیرجند خصوصا  و  استان  به 
شروع شده؟ وقتی خراسان جنوبی بشه 
گیالن قراره تدبیری بشه؟ لطفا ورود به 
استان رو کنترل کنید وگرنه با امکانات 
کم بهداشتی باید به انتظار وقوع فاجعه  

بشینیم. مردم خیلی نگرانند باور کنید.
9۳9...9۲9
این تورم هولناک تاکی ادامه داره دولت 

فکرافراد بیکار روهم کرده.
910...۷۶۷

استاندار  پسندانه  خدا  اقدام  و  حرکت 
محترم درخصوص منطقه گردشگری 

بنددره ، قابل تقدیر و تشکر است.
915...01۳

زمان  کنم  می  پیشنهاد  آوا  سالم 
ضدعفونی و گند زدایی را بجای نیمه 
های شب به زمان حضور مردم منتقل 
کنید تا شاید برخی بفهمند خطر وجود 
شما  کنند  می  گمان  ها  بعضی  دارد 
تا مردم تشریف  ضدعفونی می کنید 

بیاورند در خیابان ها قدم بزنند.
9۳۶ ... ۷۷0

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

دانش آموزان روانی 
شدند، دست بردارید 

و  آموزش  آقایان  احترام  و  سالم  با 
برنامه  یه  و  کنید  لطفا رحم  پرورش 
ریزی درست برای خانواده ها داشته 
باشید در زمانی که مدرسه ها دایر بود 
معلمان هفته ای یک درس می دادند 
اعصاب  مفت،  مجازی  فضای  حاال 
اینترنت  مفت،  والدین  و  آموز  دانش 
هم مفت اون وقت پدر دانش آموزان 
را درآورده اید. کسی هست نظارت کند 
به خدا همسرم در خانه وقت نمیکند غذا 
بپزد بس که یک سره باالی سر پسرم 
است و باید درس بدهد باز مشق ارسال 
کند کالفه شدیم بچه ها هم کالفه 
شدن و اولین بار است که پسرم میگه 
بابا کاش مدرسه ها زودتر باز بشه لطفا 
با این مدل درس دادن و درس پس 
درس  از  را  مان  فرزندان  ها  گرفتن 
خواندن بیزار نکنید. امیدوارم مدیر کل 
محترم آموزش و پرورش هم که همه 
جا در رسانه ها در این خصوص صحبت 
می کنند هم بجای شعار کمی به فکر 
دانش آموزان باشند گویا سیستم آموزش 
و پرورش در امان خدا رها شده است و 

کسی پاسخگو  نیست. 
ع . ی  از قاین

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

شهر صندل بیرجند
ارسال رایگان 

برای همشهریان عزیز بیرجندی
نبش مدرس ۲ و ۴ - شهر صندل

shahresandal.birjand :آدرس اینستاگرام

ماشین آالت کشاورزی 
حسینی

برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا آمادگی خود را 
جهت ارسال ادوات و قطعات یدکی تیلر و علفزن و... 

در شهر و روستا اعالم می دارد.
بلوار امام رضا )ع(، نبش ورودی کارگران جنوبی
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۴۱۰۷ - حسینی 

اطالعیه مهم عیدانه
 فروشگاه ساعت گازارپور

به دلیل شیوع ویروس کرونا کلیه ساعت های مردانه و 
زنانه، اسپورت، دیواری، سالنی صد در صد اورجینال، ارسال 
با پیک رایگان / در کمترین زمان بدون تعطیلی درب منزل یا 
محل کار. بن خرید غیر نقدی فرهنگیان و کارکنان دولت

تلفن: ۳۲۲۲۳۴۱۲ – ۳۲۲۲۹۵۱۵
آدرس: بیرجند، بازار ، جنب بانک سپه مرکزی

Saat_ gazarpoor :پیج اینستاگرام

مـزون سـِِرن 
پذیرش غیرحضوری سفارش و تحویل درب منزل جهت 

جلوگیری از تجمع/ کلیه اجناس با ۱۰ درصد تخفیف
– خیابان یاس   بلوار غفاری  انتهای  آدرس: 

پالک ۲۸ - جنب نمایندگی بیمه البرز 
@ mezon_seren  و قبل از کافه دیدار
۰۵۶۳۲۳۴۱۳۳۴-۰۹۱۵۷۴۰۰۴۹۵

فروشگاه کفش کودک و نوجوان نی نی گام 
جهت رعایت مسائل بهداشتی و تردد کمتر شما 
عزیزان اقدام به ارسال رایگان به تمام نقاط شهر 
و استان می نماید.  جهت مشاهده مدل ها به کانال 

تلگرام  یا پیج اینستاگرام مراجعه کنید
بین مدرس ۵۲ و ۵۴ / ۰۹۱۵۳۶۱۴۹۱۲ - چرم پیشه

  @ shoesninigam  :اینستاگرام
@ni-ni-gam  :تلگرام

غذا آماده برادران کارگر
همکاری غذا آماده برادران کارگر 

با همشهریان گرامی/ تحویل غذا درب منزل
پیک رایگان در محدوده میدان امام

    ۳۲۲۲۲۹۹۶ – ۰۹۱۵۱۶۵۲۵۰۰
آدرس: میدان امام- ابتدای خیابان صمدی

بیمه آسیا نمایندگی ممتاز 
صادق سیاسی

کلیه خدمات بیمه ای به صورت
 تلفنی و تحویل در محل انجام می پذیرد

تلفن تماس: ۳۲۲۳۳۲۰۰

پوشاک بارکد
جهت رفاه حال  همشهریان گرامی آمادگی خود را جهت 
پذیرش سفارش غیر حضوری اعالم می دارد. تحویل درب  منزل

@barkod_poshak :آدرس تلگرام
  aliayobi :آدرس اینستاگرام

۰۹۱۵۵۶۲۹۸۵۵

خان نشین نارین 
آغاز فروش عیدانه 

در کانال ما عضو شوید /  مدل خود را انتخاب کنید
غیر حضوری سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید

@ khanneshin-narian 
بیست متری دوم شرقی به سمت پاسداران – پالک ۱۸    

تلفن:۰۹۱۵۸۶۴۳۲۱۲

سوپر گوشت مدرس
پذیرش گوشت سفارشی 

)گوسفند، گوساله، شتر، جگر، کله پاچه، دنبه(
 فقط با یک تلفن/ ارسال درب منزل شما

۳۲۰۲۳۰۸۲ - ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۷۲
آدرس: مدرس ۱ – انتهای کوچه

تاالر و رستوران کریم
در خانه بمـانیم

های ۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶   شماره  با  کافیست  عزیزان  شما 
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹ تماس حاصل فرمایید. سفارش 
بیش از ۲ پرس “پیک رایگان” ۱۱ صبح الی ۲۲ به صورت تمام 

وقت/ سرویس های غیر حضوری /  پرداخت غیر حضوری
آدرس: خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری، 

تاالر و رستوران کریم

باطری شما را در محل
 عوض می کنیم

سفارش تلفنی و تحویل رایگان در محل 
۰۹۱۵۷۴۰۰۷۸۰-۰۵۶۳۲۲۰۴۴۹۰  - ۰۹۱۵۹۶۲۲۴۷۲

@ battrimokhtari :آیدی کانال ما در تلگرام

خشکشویی برجیس
آماده ارائه خدمات شستشو و اتوی البسه ،پرده و 

... به صورت غیر حضوری
)شستشو  پتوی با تخفیف ویژه(

۰۹۱۵۶۵۵۲۵۳۳ - ۰۵۶۳۲۴۵۴۵۷۷
آدرس: نبش غفاری ۳۰  

رستوران سنتی 
شمس العماره

با محیطی کامال بهداشتی آماده پذیرایی از همشهریان عزیز 
می باشیم.  ضمنا پیک بیرون بر به صورت رایگان

۳۲۴۵۴۱۳۰ – ۳۲۴۵۴۲۲۰
آدرس: غفاری- میدان ولی عصر”عج” )اکبریه(

 رستوران سنتی شمس العماره

هایپر مارکت کوثر
برای حفظ سالمتی مشتریان گرامی سفارش شما 

عزیزان را غیرحضوری پذیرش کرده
 و درب منزل تحویل می دهیم.

)در محدوده معصومیه و سایت اداری(
۰۵۶۳۲۳۵۸۲۴۶ - ۰۹۳۷۵۶۳۵۳۰۰

  ۰۹۱۵۱۶۳۱۶۱۴ – شریفی

پوشاک باقری
عرضه کننده انواع پوشاک زنانه

 )غیر حضوری سفارش دهید درب منزل تحویل بگیرید(
بازار ملک - جنب عطاری خالدی   آدرس: 

مقابل طالجات شمس
  ۳۲۲۲۱۸۸۸ -۰۹۱۵۱۶۳۰۰۳۶

فروشگاه آرایشی بهداشتی آفتاب
لطفا در منزل بمانید ما هم در کنار شماییم
رایگان  تحویل  اینستاگرام/  در  آنالین  سفارش 

درب منزل/ مشاوره تلفنی رایگان
GALLERIAFTAB۲۰۱۶  :اینستاگرام

واتساپ: ۰۹۱۵۱۶۳۳۲۰۲
فروشگاه: ۳۲۲۲۰۸۶۹

بیمه ایران
 نمایندگی عزیزی

بیمه تو آنالین بخر/ کلیه خدمات بیمه ای به صورت 
آنالین و تحویل رایگان در محل انجام می شود. 

۰۹۲۲۵۶۱۶۰۰۱
 bime_iran۳۶۲۳۵@ :تلگرام

bime_iran_birjand :اینستاگرام

تولیدی کیف مظفــری 
نمایندگی چمدان تیرول و کت در خراسان جنوبی

بیش از ۲۰۰ مدل کیف زنانه
فروش غیرحضوری تحویل پایان هر روز

بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی
۰۹۳۶۶۶۲۴۲۵۸ – مظفری

@ mozaffari.bag   mozaffari_bag

تحریر بوعلی
فروش ویژه آنالین جهت رفاه حال همشهریان عزیز

در پیج ما عضو شوید، انتخاب کنید، ارسال از ما
booalistore :اینستاگرام

شعبه یک: معلم ۳۹ – ۰۹۱۵۵۶۱۵۰۹۵
شعبه ۲: مدرس ۱۶ – ۰۹۳۹۵۶۱۵۰۹۵ - قدبا

آب شیرین کن کاریز آب
تعویض فیلتر آب شیرین کن/ مشاوره و فروش 
انواع دستگاه تصفیه آب در نمایندگی آکوا جوی 
بیرجند به قیمت مصوب/ خدمات غیر حضوری 

با مراجعه سرویسکار به درب منزل
۰۵۶۳۲۲۰۴۴۸۴ - ۰۹۱۵۷۴۱۷۹۰۰

۰۹۱۵۳۶۲۲۶۹۰ - حسینی

رستوران سروناز
پیک رایگان/ غذا  کامال بهداشتی و ظروف آلومینیوم 

قابل ضد عفونی مجدد در ماکروویو و آب داغ

۳۲۴۴۲۸۸۴ - ۰۹۱۵۱۶۱۴۰۶۹

پوشاک تن جامه
ارائه دهنده انواع لباس های زنانه، مردانه، بچگانه

شعبه اول: میدان امام- ابتدای بازار
شعبه دوم: جمهوری ۸– روبروی بانک قوامین

۰۵۶ – ۳۲۲۲۵۹۸۷ - ۳۲۲۳۲۱۱۳  
@poshaktanjame۰۹۱۵۵۶۲۸۲۲۶ - اینستاگرام

سوپر مارکتشمس
جهت رفاه حال همشهریان گرامی  

آماده ارائه خدمات غیر حضوری می باشد. 
)سفارش غیر حضوری/تحویل خرید شما درب منزل(

آدرس: بین معلم ۱۰ و ۱۲ 
۳۲۲۰۴۱۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۶۸

تیک مارکت
“ در خـانه بمـانیم “

جهت رفاه حال همشهریان گرامی
 آماده سفارش غیرحضوری

 انواع مواد غذایی / تحویل درب منزل / پیک رایگان
۰۵۶۳۲۴۶۳۴۴۴ - ۰۹۱۵۸۶۳۹۰۶۶

دهکده سالمتی شرق
انواع ادویه جات، عرقیات، سویق، اسنک سویق، 

سبزی خشک و ...
)کلیه  منزل  درب  ارسال  و  غیرحضوری  فروش 

محصوالت به صورت بسته بندی عرضه می گردد(
آدرس: بیرجند - بین پاسداران ۳۱ و ۳۳

۳۲۰۴۴۰۰۹- ۰۹۱۵۶۶۷۷۲۱۲ - ۰۹۰۱۰۵۰۹۹۲۷
@ dehkade salamatishargh :تلگرام

آجیل و سوغات هالل
برای حفظ سالمتی شما آجیل و سوغات با بسته بندی 

بهداشتی و با نازل ترین قیمت عرضه می گردد. 
تحویل درب منزل

۰۹۱۵۷۲۳۳۷۱۶ -  ۳۲۲۳۲۷۴۰
helal_saffron  :اینستاگرام

لوازم یدکی و موتور فروشی 
مهدی آبادی

در خانه بمـانید، با ما تماس بگیرید 
چهارراه اول صمدی، سمت راست، ۱۰۰ متر جلوتر    
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آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر 
شناسه  و  ثبت 1119  شماره  به  )سهامی خاص( 
صورتجلسه  استناد  به   10360028557 ملی 
هیئت مدیره مورخ 1398/12/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- آقای سعید آرین پور به شماره ملی 
و  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت   0651779057
آقای آرش آرین پور به شماره ملی 0640231845 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه 
آرین پور به شماره ملی 0651846358 به سمت 
انتخاب  دو سال  برای مدت  مدیره  هیئت  منشی 
گردیدند. 2- آقای سعید آرین پور به شماره ملی 
0651779057 به عنوان مدیر عامل شرکت برای 
مدت 2 سال انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای 
منفرد آقای سعید آرین پور )مدیر عامل( یا با امضای 
مشترک آقای آرش آرین پور )نایب رئیس هیئت 
مدیره( و فاطمه آرین پور )منشی هیئت مدیره( 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )804021(

آگهی تغییرات شرکت سازه های فلزی طاق بیست 
شناسه  و  ثبت 1857  شماره  به  )سهامی خاص( 
صورتجلسه  استناد  به   10360035749 ملی 
مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- پس 
از گزارش بازرس صورت های مالی شرکت منتهی 
 -2 رسید.  تصویب  به   1397/12/29 تاریخ  به 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آویژه ارقام 
عنوان  به  ملی 14004883592  شناسه  با  امین 
بازرس اصلی و آقای حجت انعامی به شماره ملی 
0651987083 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )804744(

تاسیس شرکت شاینا پویش بارز )سهامی خاص( 
در تاریخ 1398/11/20 به شماره ثبت 6160 به 
ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14008979967  شناسه 
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
تولید ذغال های چینی و فشرده و ذغال چوب ، 
تولید ژل آتش زا و همچنین صادرات محصوالت 
تولید شده به کلیه نقاط کشور، شرکت در نمایشگاه 
های داخلی و خارجی ، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در 
رابطه با موضوع شرکت ، اخذ و اعطای نمایندگی 
و  ارزی  تسهیالت  و  وام  اخذ   ، خارجی  و  داخلی 
ریالی از بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
در راستای تحقق اهداف شرکت . در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
مرکز  نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت 
اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله دشت علی آباد 
، کوچه ))پاک نهاد(( ، کوچه پونه 14 ، پالک 13 
، طبقه همکف کدپستی 9717417842 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 
شعبه  ملی  بانک  نزد   1398/11/05 مورخ   249
گردیده  پرداخت   9014 کد  با  بیرجند  مدرس 
است. اعضای هیئت مدیره: آقای محمد مومنی به 
شماره ملی 0653220278 به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
به شماره  پور  نهتانی  آقای محمد  مدت 2 سال، 
ملی 5230107340 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای میراله نهتانی پور به 
شماره ملی 5239253137 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه 
قبیل  از  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای 
ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در 
عضو  امضای  با  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  غیاب 
معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت   اصلی 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 
ملی  شماره  به  مومنی  معصومه  خانم  بازرسان: 
مدت  به  اصلی  بازرس  به سمت   0651830605
به  زاده  خراشادی  حمید  آقای  و  مالی  سال  یک 
شماره ملی 0942386132  به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )802993(

محقق و پژوهشگر علوم قرآنی گفت: ویروس 
کرونا ماموری است که باعث شده چشم ما 
به روی نعمت های الهی باز شود و اکنون 
قدر داشته هایمان را بهتر می دانیم. به گزارش 
ایرنا، حجت االسالم و المسلمین دکتر علی 
رضایی بیرجندی افزود: دنیا محل آزمایش 
است، آزمایش الهی گاهی با ترس و گاهی با 
گرسنگی است که در حال حاضر بیشتر از خود 
ویروس کرونا اضطراب آن بشریت را درگیر 

کرده و آسیب رسان است. 
وی بیان کرد: اضطراب ناشی از بیماری کرونا 
بیشتر از خود ویروس تاثیر منفی بر روح و 
باید قدر دو  بنابراین  روان جامعه می گذارد 
نعمت سالمتی و امنیت را بدانیم.  امام جمعه 
سابق بیرجند با تاکید بر اینکه باید از ویروس 
کرونا و بیماری شایع شده درس بگیریم گفت: 
ما غرق در نعمت های الهی هستیم ولی قدر 
آنها را نمی دانیم که در این فرصت پیش آمده 
باید شکر نعمت های خدا را به جا بیاوریم.  
حجت االسالم و المسلمین رضایی بیرجندی 
گفت: جمعیت فعلی کره زمین ساالنه ۶0 

و یک  را مستقیم می خورد  میلیارد حیوان 
تریلیون آبزیان را صید می کند که نیمی از آن 
خوراک دام می شود.  وی با بیان اینکه بنا به 
ضرورت به انسان اجازه داده شده که گوشت 
مصرف کند اظهار کرد: در این صورت هم 
انسان فقط حیوان حالل گوشت را می تواند 
مصرف کند که مستقیم از طبیعت ارتزاق 
کرده و گوشت حیوانات گوشتخوار را مجاز 
نیستیم که بخوریم.  مدیرمسئول موسسه 
)اولوااللباب( خراسان جنوبی  و علوم  قرآن 
را در یک  میلیون حیوان  بشر ۲50  افزود: 
سال ذبح و مصرف می کند حتی در هشت 
ایالت آمریکا ازدواج رسمی با حیوانات مرسوم 
شده که آثار آن در بیماری مشخص می شود 
همانطور که دولت چین بعد از شیوع کرونا 

شکار حیوانات وحشی را ممنوع اعالم کرد. 
با اشاره به وضعیت برخی کشورها و  وی 
شیوع  از  بعد  فروشگاه ها  به  مردم  هجوم 
با  ایران  کشور  در  گفت:  کرونا  ویروس 
بیشتر  که  هستیم  شاهد  درست  مدیریت 
نیازهای مردم در دسترس است، پس باید از 

مسئوالن و به ویژه از جامعه پزشکی قدردانی 
کرد. امام جمعه سابق بیرجند گفت: اعالم 
برای  به هر طریقی  پیام  ارسال  و  محبت 
جامعه پزشکی و پرستاری می تواند قوت قلب 
آنها باشد اما یک شکر بزرگ در برابر خدمات 
این جامعه زحمتکش آن است که گوش به 
توصیه های آنها داده و از منزل خارج نشویم. 
وی تاکید کرد: دفع ضرر از خود براساس شرع 
و عقل واجب است لذا نباید افراد با گشت و 
به  ابتال  معرض  در  را  خود  بازارها  در  گذار 
ویروس قرار دهند. حجت االسالم و المسلمین 
رضایی بیرجندی گفت: احتمال اینکه دیگران 
از ما آلوده شوند هم وجود دارد که هیچ وقت 

نباید چنین شرایطی را فراهم کنیم. 
وی افزود: در این شرایط عده ای واقعا ممکن 
است از لحاظ اقتصادی دچار خسارت و زیان 
شده باشند که وظیفه است به ویژه به طبقات 
پایین کمک شود. مدرس حوزه و دانشگاه 
اظهار کرد: باید در این شرایط دعا کنیم و به 
خودشناسی برسیم تا قدر نعمت های خداوند را 
بیشتر بدانیم لذا نباید از تنهایی فرار کنیم بلکه 

بنا به توصیه قرآن به صفای درونی و جان 
خود برسیم زیرا در این حالت هیچ گاه انسان 
احساس تنهایی و دلتنگی نمی کند که بخواهد 
در چنین موقعیتی مسافرت یا دید و بازدید برود. 
وی با بیان اینکه افرادی که دنبال بیرون 
رفتن هستند باغ وجودی خود را نساخته اند 
گفت: ویروس کرونا فرصتی است و می توانیم 
به خود رسیدگی کنیم. رضایی بیرجندی با 
اشاره به در پیش بودن عید نوروز و سال نو 
اظهار کرد: عید زمان و مکان ندارد بلکه باید 
تالش کنیم شادی را در عمق جان خود ایجاد 
کنیم که در شرایط فعلی می توان از فرصت 
مطالعه  و  قرآن  فهم  برای  ماندن  خانه  در 

کتاب استفاده کنیم. وی با تاکید بر اینکه 
از هر مشکلی می تواند یک سکوی پرش 
ساخت افزود: ارتباطات خود را در این شرایط 
به صورت مجازی می توان حفظ کرد و حتی 
به این بهانه احوال دوستای قدیمی خود را 
پرسید که باعث افزایش محبت می شود.  وی 
همچنین به حرکت اخیر عده ای در شکستن 
)س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  درب 
اشاره کرد و گفت: تاکید مقام معظم رهبری 
بر این است که توصیه های مسووالن وزرات 
بهداشت جدی گرفته شود و زیارت هم امری 
مستحب است لذا باید در شرایط فعلی همه ما 

باید به وظایف خود عمل کنیم.

قدر نعمت  دانستن، سهم ما از کرونا

رنا
س:  ای

عک

رجب زاده- کرونا شهر را درنوردیده، کرکره 
ها پایین است، اما خدا اینجاست و به نوشته 
 نصب شده بر در بسته آن مغازه لبخند می زند. 
 نگاه ها اضطراب دارد و نگرانی از روزهای آینده 
چشم های رهگذارن را به زمین دوخته است. 
به اینجا که می رسند اما میخکوب می شوند. 
لحظه ای بعد از خواندن متن، قلب ها فشرده 
می شود و اشک شوق در چشم ها حلقه می زند. 
شوق از دیدار با نشانه های انسانیت، استشمام 
عطر خدا است که چهره هایشان را دگرگون 
می کند و لبخند بر لب هایشان می نشاند. همه 
خدا را شکر می گویند، شکری از عمق دل. 
نوشته اند: »به اطالع کسبه محترم می رساند: 

در راستای عمل به مکارم اخالقی دین مبین 
اسالم و در جهت همراهی با صنوف محترم 
هیئت  به  متعلق  تجاری  امالک  در  فعال 
حسینی بیرجندکه بدلیل شیوع ویروس کرونا 
دچار نوسان درآمدی و مشکالتی شده اند، 
اجاره بهای اسفند و فروردین ماه محاسبه 
نخواهد شد.«  این تصمیمی است که هیئت 
امنای هیئت حسینی بیرجند گرفته اند و شاید 
شروع اقدام خداپسندانه ای باشد که شیوع آن 
در این روزها بار سنگین مشکالت اقتصادی را 
از دوش بخشی از مردم برمی دارد. خدا وعده 
داده که برعزت آن ها که برای رضایش از یک 

حق خود بگذرند ، بیافزاید. 

خدا بر عزت تان بیافزاید
می

غال
س:  

عک

اجاره دوماه امالک تجاری هیئت حسینی بیرجند به مستاجران بخشیده شد



موفقیت و انرژی

واکنش

کمی به خودتان اهمیت دهید

پیشرفت  با  و  مدرن  هیاهوی  پر  دنیای  در 
تکنولوژی، دیگر کم تر وقت داریم که به شخِص 
خودمان اهمیت بدهیم؛ ولی سفر انفرادی مهلت 
خوبی براي کسب انرژی خواهد بود. تنها بودن 
در راه ها و خیره شدن به افق، زمان مناسبی براي 
به تماشا نشستِن بازتاب زندگی تان است. تنهایی 
را مغتنم شمارید، از شبکه های اجتماعي بیرون 
آمده و کمی به خودتان بیاندیشید. هنگامی که 
از روزمرگی های زندگی فاصله گرفته و اندکی 
دور می شوید، قطعاً نکات جالب و جدیدی را 
درباره خودتان کشف خواهید کرد. دید بازتر و 
سفر کردن در سکوت مطلق، شما را به نزدیک 

شدن به هدف هایتان کمک می نماید.

راه های اثبات شده براي شاد بودن

به جای تمرکز روی اتفاق شادی که در زمان 
حال افتاده است؛ زندگی در همان لحظه بعضی 
اشخاص که زیاد شاد نیستند در مورد زندگی در 
گذشته یا چیزی که می خواهد اتفاق بیفتد فکر 
مي کنند. هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد 
و ما هم می توانیم در نظرسنجی هایی که در این 

زمینه انجام می شود شرکت داشته باشیم.
زندگی با تمرکز ذهني یعنی زندگی عاقالنه و 
آگاهی از این که توجه کاملی روی هدف داشته 
باشید، در زمان حال بمانید و تجربیات هر لحظه 
توانایی  دهید.  ادامه  قضاوت  بدون  را  خویش 
تمرکز خوب نیاز به تمرین های مکرر دارد. یک 
راه براي انجام این کار تمرین مدیتیشن تمرکز 
بسته نشسته و روی  با چشمان  ذهني است. 
احساسات فیزیکی، افکار و عواطف خویش بدون 
هیج قضاوتی فکر کنید. می توانید هم زمان با 
وارد شدن در ذهن تان آنها را براي خویش به 
عنوان مثال” یک فکر”،” خشم” یا” آزار” تصور 

کنید.
مان  سالمت  بر  خواب  اهمیت  روی  ما  اکثر 
تعادل  براي  نیاز  یک  این  هرحال  به  آگاهیم. 
روانی ماست. بسیاري از ما پافشاری زیادي براي 
دیر رفتن به رختخواب داریم. بعضی از ما خواب 
با کیفیت را تنها یک شوخي می دانیم و به خاطر 
برنامه هاي کاری پرسروصدا و پروژه های عقب 
افتاده به آن اهمّیتي نمی دهیم. دقت کنید چه 
تاثیری منفی روی شرایط  طور کمبود خواب 
روحی شما در روز بعد خواهد داشت، خواب کم 
ما را در طول روز حساس تر خواهد کرد و خواب 

کافی ما را شادتر خواهد بود. 

عالئم لخته خون در بدن

لخته در بدن اغلب میزان خون موجود در نواحی 
مختلف را کاهش می دهد و این باعث می شود 
پوست کم رنگ یا حتی به رنگ آبی مایل به 
خاکستری شود. درد ممکن است در بسیاری از 

قسمت های مختلف بدن ایجاد شود ، اما بیشتر 
در سینه ، بازوها و پاها دیده می شود. ممکن 
است احساس درد شدید باشد یا ممکن است 
احساس شود که در یک یا بیشتر قسمت های 

بدن فشار یا درد وجود دارد.

شوید موثر برای تنگی نفس و سرفه

مصرف شوید تازه برای تنگی نفس، سکسکه، 
ضعف معده و کبد و طحال، سنگ کلیه و مثانه، 
کولیت و درد مفاصل  مفید  است. تخم آن در 
باشد.  می  آن  خود  از  تر  قوی  خصوص  این 

خوردن شوید، یرقان، امراض بلغمی، سکسکه، 
کند.  می  رفع  را  و طحال  معده، جگر  ضعف 
خوردن شوید سرفه و تنگی نفس را بهبود می 
 دهد.شوید با طبیعت گرم و خشک، مفید حال 

بلغمی ها و سردمزاج ها است.

مقابله عفونت های باکتریایی و قارچی

مشابه  اثری  دارچین  چای  گفت  می توان 
آنتی بیوتیک را داراست و تب را  پنی سیلین و 
پایین می آورد. سینامالدئید )یک ماده شیمیایی 
موجود در دارچین( می تواند در مقابله با عفونت 

افزودن  کند.  کمک  قارچی  و  باکتریایی  های 
دارچین به چای، گرفتگی سینه و مجرای تنفسی 
را التیام می بخشد و در برخی بیماران مبتال به 
آسم و دارای خلط غلیظ در سینه مفید می باشد. در 

صورت سوزش گلو از آن استفاده کنید. 

زنیان برای درمان مشکالت معده

زنیان یکی از گیاهان دارویی بسیار مفید است 
که برای درمان مشکالت معده از آن استفاده 
می کنند. این گیاه برای دفع سنگ های ادراری 
نیز مفید است. زنیان ضد نفخ و از بین برنده 

سیستم  و  بدن  داخل  شده  تشکیل  بادهای 
گوارش است، لذا برای رفع برخی از انواع پیچ 
خوردن روده و قولنج مفید است. همچنین این 
گیاه برای مشکالت زنانگی مخصوصا در سرد 

مزاجان نیز استفاده می شود.

جنسینگ عملکرد مغز را تقویت می کند

تقویت حافظه با گیاهان دارویی هم امکان دارد. 
جنسینگ عملکرد ذهني و مغز را از جهت های 
 گوناگون تقویت مي کند. همچنین، جنسینگ 
به عنوان یک آداپتوژن شناخته مي شود، به این 

معنی که می تواند به بدن و مغز براي مبارزه بهتر 
با استرس کمک کند. عالوه بر این، جنسینگ 
امکان دارد از سلول های مغز در برابر سم ها و 
بتا- آمیلوئید مراقبت کند و بر همین مبنا از زوال 

روانی به واسطه افزایش سن پیشگیري کند.

فرخی معاون اجرایی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، هدف از غربالگری را مراجعه نکردن هموطنان به 
مراکز درمانی عنوان کرد. هدف از غربالگری از طریق سامانه salamat.gov.ir را مراجعه نکردن هموطنان به 
مراکز درمانی اعالم کرد و افزود: وزارت بهداشت از این طریق اقدام به تشخیص میزان سالمت افراد و شناسایی 
افراد مبتال به بیماری کرونا می کند. وی گفت: بهترین راه قطع کردن زنجیره انتقال ویروس کرونا را بیرون نیامدن 
مردم از خانه است. فرخی ادامه داد: همه افراد می توانند روزانه وضعیت سالمتی خود را در این درگاه اینترنتی ثبت 
کنند. وی گفت: تب، سرفه، لرز، تنگی نفس و درد بدن به عنوان نشانه های بیماری کرونا است و  این سامانه از 

طریق شماره تماس ۴۰۳۰ با کسانی که احتمال ابتال به ویروس کرونا هستند، تماس خواهد گرفت. 

تیغ زدن: درباره تیغ زدن صورت تفکرهای نادرستی مثل ضخیم شدن موهای صورت، تیره شدن 
پوست، خارش و سرخی وجود دارد که هیچ کدام حقیقت ندارد. این روش راحت ترین راه برای 
اصالح صورت است. وکس صورت: وکس یا موم صورت را می توانید از داروخانه تهیه کنید. برخی 
از این موم ها به صورت کرم است که با چیزی شبیه چوب بستنی به صورت مالیده می شود و بعد 
از خشک شدن در جهت مخالف رویش مو کشیده می شود. پودر موبر: امروزه مدل های جدید و 
بدون بویی وارد بازار شده است که می توانید از آنها برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورت 

استفاده کنید.

چگونه در روزهای کرونایی آرایشگر خود باشیم؟تنها راه قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا،ماندن در خانه است

روح  است که  این  پیامدهای ویروس کرونا  از  یکی 
می دهد.  قرار  شدید  تأثیر  تحت  را  انسان ها  روان  و 
دلهره ای  و  ترس  می افتد،  اتفاقی  چنین  وقتی  یعنی 
بر روح انسان ها ایجاد می شود. یک وضعیت ناامنی 
روحی، روانی و اجتماعی بر دل و جان انسان ها مأوا 
کرده،   خودایزوله  را  خود  انسان  که  آنجایی  می کند. 
»تروما«  وضعیت  آن  که  می شود  ایجاد  وضعیتی 
است. »تروما« یعنی یک اضطراب و پریشان حالی 
انسان دچارش شده است. ترس و دلهره ای که  که 

بعد از آن واقعه فیزیکی، انسان را رها نمی کند. 
ایجابی  روانی  تأثیرات  که  کارهایی  از  دیگر  یکی 
می کند،  ایجاد  انسان  دل  و  زبان  و  ذهن  برای 

»فیلم کاوی« است. 
طبقات  به  نسبت  استثنایی  وضعیت  اینکه 
را  کوچک  شهرهای  و  روستانشین  حاشیه نشین، 
کرد.  مدیریت  صداوسیما  طریق  از  می توان  چگونه 
تولید برنامه های شادی آور که در آن کمدی و طنز 
وجود داشته باشد و فستیوال هایی که بتواند به انواع 

از  شده  تولید  یا  شود  تولید  صداوسیما  در  مختلف 
دارای  شدیداً  که  برنامه هایی  کرد.  استفاده  آن ها 
از  بگیرد.  فاصله  آن ها  از  است،  مندرس  الگوهای 
نظر فکری در شرایط اضطرار باید روش های جدید 
و  طنز  تولید  با  را  افراد  چگونه  اینکه  کرد.  استفاده 
به  را  شادی  بتواند  که  برنامه هایی  و  آوا  کمدی، 
سازد.  سرگرم  کند،  تزریق  جامعه  در  واقعی  معنای 
شرایط و دوران بسیار سختی که ممکن است ۲ تا 

۶ هفته طول بکشد. 

استثنایی ترین نوروز را چگونه سپری کنیم؟
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۷۸۶۵4۹۱۲۳

۹۵۳۱۸۲۷۶4

۲4۱۳۶۷۵۸۹

۱۶۸۲۸۳4۵۷

4۹۲۸۷۵۶۳۱

۵۳۷۶۱4۲۹۸

۸۷۵۹۲۱۳4۶

۶۲4۷۳۸۹۱۵

۳۱۹4۵۶۸۷۲

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید عباس محمدی، سربیشه(: بهترین انگیزه ام اینکه سعادت خودم را هم در دنیا و هم در آخرت در این جنگ و در این راه دیدم و وقت را غنیمت شمردم تا بتوانم دیني 
که اسالم و ملت برگردن من دارند ادا کنم. 

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳7۰۱۴-۰۹۱۵7۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
انه 

  شب

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰77۹

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

تخفیفات استثنایی
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایی و ورودی رایگان

نوروز ۹۹  وژیه 

  آدرس :  بیــرجنـــد ، بلــوار محالتـــی ، حــدفاصــل خیابــان سپیــده و توحیــد 

همراه : 0۹۱۵۱۶0۶۸۳۶ – 0۹۱۵۵۶۱۶4۷۸ 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : ۳۱۵۵0
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما / پخت از ما     " کیفیت تضمینی"

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

۰۹۱۵۶۶۵۱۸۸۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس 

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل 
کادر پرسنل به یک انباردار با سابقه 
کار نیازمند است.   ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم

ند
زم

نیا

به یک راننده کامیون، کمپرسی 
و تراکتور با حقوق عالی و بیمه 

نیازمندیم.  ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم
ند

زم
نیا

نوروز رد راه است

از تولید به مصرف 

فروشگاه
 شهر پفیال

عرضه کننده انواع پفیال باطعم های مختلف 
نبات، آب نبات، پاستیل، آجیل و خشکبار

باقیمتی باورنکردنی
کیفیتی که انتظارش را داشتید 
آدرس:  بین مفتح 45 و 47 
09158639447- حبیبی فر

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09904712042
مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیری داریم.
ارسال اثاثیه به تمام نقاط کشور

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
 09157563875 
سعدی

تاالر سـی کـاج

ت و 
یری

مد
با 

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 09151637165 برات علیزاده
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*رئیس پلیس فتای استان گفت: عرضه 
کاالهای پزشکی و سالمت محور در 
فضای مجازی ممنوع است و باید از 
طریق داروخانه و مراکز مجاز انجام شود.

*رئیس اداره نظارت و بازرسی صمت 
با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 3000 
بازرسی در طرح ویژه نظارتی صورت 
گرفته است، گفت: ۱۲ پرونده مرتبط با 

احتکار اقالم بهداشتی تشکیل شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  *مدیرکل 
از برگزاری جشنواره “بیماری کرونا در 

انعکاس رسانه ای” خبر داد.
آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  *مسئول 
طبس، از راه اندازی کارگاه تولید ماسک 

در این شهرستان خبر داد. 
از  استان  سالمت  بیمه  *مدیرکل 
پرداخت بدهی 3۸ میلیارد ریالی این 
بیمه به موسسه های بهداشتی و درمانی 
طرف قرارداد مربوط به سال ۹۷خبرداد. 
گفت:  استان  بهزیستی  مدیرکل   *
3۱4۵ بسته بهداشتی به ارزش ۹43 
میلیون ریال بین مراکز و انجمن های 
تحت نظارت بهزیستی در استان برای 

پیشگیری از کرونا توزیع شد
*رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری بیرجند گفت: ۱/۵ میلیارد 
تومان برای استقبال از بهار با هدف گل 

کاری، نورپردازی و... هزینه می شود.
*چهار معلم مدارس عشایری از سه 
شهرستان موفق به کسب رتبه های 
برتر کشوری در جشنواره الگوهای برتر 

تدریس معلمان عشایری شدند.
*رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در 
استان گفت: ورزش می تواند به عنوان 
جذب  دنبال  به  و  باشد  استان  سفیر 
گردشگر سالمت در استان خواهیم بود.

نشانی  آتش  سازمان  *مدیرعامل 
بیرجند گفت: ۱3 تیم سیار آتش نشانی 
برای امداد رسانی به حوادث احتمالی 
مختلف  نقاط  در  سوری  چهارشنبه 

بیرجند مستقر می شوند. 
کمیسیون  رئیس  *مجیدی، 
گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند گفت: 
دومین همایش بین المللی بیابان لوت 

اسفند ۹۹ برگزار می شود
از  صادره  مجوز های  تمام  *اعتبار 
سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان 

اردیبهشت ۹۹تمدید شد.

کرونایی های استان  ۱۱۹ نفر شدند

گروه خبر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی بیرجند تعداد مبتالیان قطعی ویروس کرونا در خراسان جنوبی را  ۱۱۹ نفر اعالم کرد. محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: 
تا ظهر دیروز آمار رسمی مبتالیان به کرونا در خراسان جنوبی ۱۱۹ مورد مثبت اعالم شده است. وی با بیان اینکه در ۲4 ساعت ، ۱۲ مورد مبتالی جدید به آمار اضافه شدنه گفت: از مردم 

خواهش می کنیم در خانه بمانند تا با قطع زنجیره ابتال به ویروس، از موارد بستری در بیمارستان و به تبع آن افزایش آمار مرگ و میر کاسته شود.

حمایت  از اقشار خاص
 در بحران کرونا

... ادامه از صفحه اول
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی باید  نسبت 
به تأمین بسته های اقالم بهداشتی مورد نیاز 
در این خانواده ها اقدام نماید. به گفته وی؛ 
قرنطینه بیمار، کنترل کامل افرادی که با بیماران 
در ارتباط بوده اند، تأمین اقالم بهداشتی مورد 
نیاز خانواده ها و... همه در راستای پیشگیری از 
شیوع کروناست. استاندار ضمن قدردانی از گروه 
های خودجوش مردمی که خود را مکلف به 
ضد عفونی کردن معابر و گندزدایی عابربانک 
ها و پمپ بنزین ها نموده اند، اظهار داشت: 
با توجه به حساسیت موضوع و از آن جایی 
که گندزدایی هاباید بر اساس پروتکل های 
بهداشتی صورت گیرد، لذا الزم است این اقدام 
ها با هماهنگی کامل انجام شود. معتمدیان، 
آموزش افرادی که به این گونه اقدامات عام 
المنفعه اقدام نموده اند را شرط اصلی در اجرای 
درست کار برشمرد. وی اطالع رسانی درست 
مصوبات  و  اقدامات  درخصوص  ها  دستگاه 
ستاد استانی کرونا را الزمه اطمینان بخشی 
به مردم عنوان کرد و گفت: هم افزایی دستگاه 
ها و مشارکت مردم در اجرایی شدن مصوبات 
 ستاد، اصل بسیار مهمی در شکست کروناست. 

پیشتازی بند دره برای 
تفرجگاه شدن 

ایسنا- شهردار بیرجند با اشاره به اینکه به زودی 
فاز اول ایجاد زیرساخت های بند دره به پایان 
می رسد، گفت: ایجاد تفرجگاه بند دره در سه 
فاز انجام می شود. جاوید در خصوص اجرای فاز 
دو بند دره، افزود: شهرداری در قالب اجرای این 
فاز ایجاد فضاهای خدماتی مانند ایجاد آالچیق، 
رستوران، فضاهای اقامتی و سایر موارد را آغاز 
می شود و تا پایان شهریور ۹۹ به پایان می رسد.

وی ادامه داد: مبلغ ۷۵0 میلیون تومان اعتبار 
دولتی و ۵00 میلیون تومان از محل اعتبارات 
داخلی شهرداری بیرجند در این خصوص هزینه 
و زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی برای احداث هتل، بازارچه های صنایع 
دستی، فروشگاه های محصوالت محلی، توسعه 

فضاهای اطراف بند دره و... فراهم می شود 

اخبار  کوتاه 

مهر - نماینده ولی فقیه در ا ستان با بیان اینکه 
امر به معروف و نهی از منکر از سوی برخی 
مورد بی مهری قرار گرفته است، گفت: نظارت 
بر قوانین برای رسیدن به کمال مورد توجه 
باشد. حجت االسالم و المسلمین عبادی در 
مراسم تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر شهرستان بیرجند افزود: هیچ خدمتی 
باالتر از امر به معروف و نهی از منکر نیست اما 
عده ای این امر را نمی فهمند و به سادگی تحت 
نفوذ فرهنگ بیگانه می روند و تحمل یک جمله 
نصیحت ندارند اما خود را متمدن هم می دانند. 
فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( استان هم با بیان 
اینکه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در 
ستاد استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی 

از منکر استان انجام شده است، افزود: چند 
مشکل مبنایی وجود داشته که بخشی از آن 
خأل قانونی و بخشی بی مسئولیتی مدیران 
نیستند.  پاسخگو  قانون  قبال  در  که  است 
سردار قاسمی با بیان اینکه در شورای امر به 
معروف و نهی از منکر استانی و شهرستانی 
باید اعضای شورا حضور داشته باشند، افزود: 
قانون در جلسات شورا جانشین پذیر نیست 
چراکه جلسات بر پایه تصمیم گیری است.در 
این مراسم حجت االسالم »علی محمدی« 
طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه و رئیس 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان به 
عنوان  رئیس ستاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر بیرجند منصوب و  معرفی شد.

گروه خبر- معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار از پرداخت مرحله دیگری از عواید 
حاصل از فروش سوخت مرزنشینان خبر داد.

عابدی با اعالم این خبر گفت: مرحله دیگری 
به  فردا  از فروش سوخت،  از عواید حاصل 
حساب مرزنشینان استان واریز می شود. وی 
تصریح کرد: در این مرحله نیز به مشابه مراحل 

حساب  به  تومان  هزار  مبلغ ۷۱4  گذشته، 
سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق مرزی 

استان واریز می گردد. 
به گفته وی؛ اهالی ساکن در 6۹ روستای 
شهرستان های نهبندان، سربیشه، درمیان 
عیدی  این  دریافت  مشمول  زیرکوه،  و 
استاندار می باشند. وی با تأکید بر پیگیری 

های استاندار برای افزایش جامعه برخوردار 
از این طرح حمایتی، اظهار کرد:آمار خانواده 
های مشمول این طرح نسبت به مرحله قبلی 
4 درصد افزایش یافته است. به گفته وی 
میزان پرداختی های دولت در قالب عواید 
مرزنشینان طی  فروش سوخت  از  حاصل 
سال های۹4، ۹۵، ۹6 و ۱0 ماهه اول سال 

۹۷)46 ماه( به میزان یک سوم مبلغی است 
که از بهمن ۹۷ تا اسفند ۹۸ )۱4 ماه( بوده 
است. وی یادآور شد: مراحل پرداختی این 
طرح حمایتی هم طی این مدت ۱4 ماه به 
نسبت 46 ماه گذشته، دو برابر شده است.  به 
گفته وی؛ طی سال های ۹4، ۹۵، ۹6 و ۱0 
ماهه اول سال ۹۷  چهار مرحله و از بهمن ۹۷ 

تا اسفند ۹۸ هشت مرحله واریزی به حساب 
مرزنشینان صورت گرفته است. عابدی در 
پایان از مرزنشینان خواست؛ با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و تأکید متخصصین بر ماندن 
در خانه و استفاده نکردن از وجه نقد، نسبت 
به هزینه کرد وجوه در اختیار به صورت غیر 

حضوری اقدام کنند 

بی مهری با امر به معروف و نهی از منکر 

عیدی استاندار به مرزنشینان استان

می
مقا

س:  
عک

ویدئوها  و  اظهارات  برخی  انتشار   - ایرنا 
مبتال  متوفیان  تدفین  نحوه  به  منتسب 
تنها خاطر  نه  اخیر  به کرونا در هفته های 
بازماندگان را می آزارد بلکه این موضوع و 
شرایط  در  می تواند  آن  از  ناشی  آشفتگی 
آرامش  و  روانی  امنیت  به  کنونی  حساس 
جامعه لطمه بزند. واقعیت اما چیزی دیگری 
است. سرپرست سازمان آرامستان شهرداری 

بیرجند گفت: تمامی مراحل غسل، کفن و 
دفن متوفیان بیماری کرونا براساس استفتاء 
مقام معظم رهبری و با حضور ناظران شرعی 
و نمایندگان بهداشت انجام می شود.کدخدا با 
بیان اینکه یک دستگاه آمبوالنس ویژه برای 
متوفیانی که بر اثر کرونا و شبه این بیماری 
فوت کرده اند در نظر گرفته شده است افزود: 
این آمبوالنس  و محیط غسالخانه پس از 

استفاده به طور کامل ضد عفونی می شود. 
وی تصریح کرد: برای دفن متوفیان بیماری 
کرونا هم مشکلی وجود ندارد و با توجه به 
نظر اداره بهداشت در همین آرامستان دفن 

می شوند.
سرپرست سازمان آرامستان شهرداری بیرجند 
گفت: تاکنون 6 نفر از بیماران مبتال به بیماری 
کرونا در آرامستان بیرجند دفن شده اند. وی 

افزود: مراسم تشییع و ختم برای افرادی که 
بر اثر کرونا فوت می کنند برگزار نمی شود و 
جنازه از همان محیط غسالخانه تا نزدیک ترین 
محیط محل دفن به وسیله آمبوالنس حمل 
می شود و از آنجا افراد درجه یک به صورت 
محدود حضور دارند که در همانجا مراسم نماز 
میت انجام می شود.کدخدا گفت: ارتفاع قبر هم 
۲ متر باید باشد و در تمام مراحل دفن نماینده 

بهداشت حضور دارد.
 وی با بیان اینکه قطعه خاصی برای متوفیان 
کرونا در نظر گرفته نشده  است اضافه کرد: 
اگر کسی قبری پیش خرید داشته باشد در 
همانجا دفن می شود وگرنه در بلوک یک 
آرامستان بیرجند کار دفن انجام می گیرد ولی 
سعی می شود به اندازه یک یا ۲ قبر با سایر قبور 

فاصله وجود داشته باشد.

 واقعیت تدفین متوفیان کرونایی 

آگهی تغییرات شرکت نانو زیست فناور مهرگان اندیشه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5931 و شناسه 
ملی 14008207726 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
 مرکزی ، شهر بیرجند، محله مدرس ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، خیابان امام موسی صدر شرقی ، پالک 0 ، 
ساختمان پارک علم و فناوری ، طبقه منفی 1 با کد پستی 9718643683 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )806211(

آگهی تغییرات شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5441 و شناسه ملی 
العاده مورخ 1398/12/15 تصمیمات ذیل  14006251171 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد : 1- سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ 2000000000 ریال به مبلغ 
10000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت 

مبلغ 10000000000 ریال منقسم به 100000 سهم 100000 ریالی می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )806217(

آگهی تغییرات شرکت مهاب دژ شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1086 و شناسه ملی 10360028221 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای ا... داد مرادی با شماره ملی 5639521619 و آقای مهدی کامران نژاد با شماره ملی 0651746663 
و خانم فاطمه مرادی با شماره ملی 0059615338 و خانم عاطفه مرادی با شماره ملی 0651871311 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای یداله محمودی با شماره ملی 
5639917148 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد شیخی با شماره ملی 5639504889 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- پس از قرائت گزارش بازرس ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال 97 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )806218(

آگهی تغییرات شرکت مهاب دژ شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1086 و شناسه ملی 10360028221 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای مهدی کامران نژاد با 
شماره ملی 0651746663 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مرادی با شماره ملی 0059615338 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ا... داد مرادی با شماره ملی 5639521619 به سمت عضو هیئت 
مدیره و خانم عاطفه مرادی با شماره ملی 0651871311 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ا... داد مرادی با 
شماره ملی 5639521619 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای ا... داد 
مرادی با شماره ملی 5639521619 ) مدیر عامل ( و آقای مهدی کامران نژاد با شماره ملی 0651746663 
)رئیس هیئت مدیره( و در غیاب ایشان با امضای خانم فاطمه مرادی با شماره ملی 0059615338 )نایب 
رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا آقای ا... داد مرادی با شماره ملی 

5639521619 )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )806212(

ملی  شناسه  و   5275 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  مارینا  مهر  کوهستان  شرکت  تغییرات  آگهی 
14005608141 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید: 
صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی )فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( ضمنا ثبت فعالیت مذکور به 

منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )806819(

آگهی تغییرات شرکت آریا فرا سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1143 و شناسه ملی 10360028790 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای قنبر علی حامدی 
نیا به شماره ملی 0652454305 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حامدی نیا به شماره ملی 
0653209185 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل حامدی نیا به شماره ملی 0651981336 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای جلیل حامدی نیا به شماره ملی 
0651981336 به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت با امضای آقای قنبر علی حامدی نیا )رئیس هیئت مدیره( و آقای جلیل حامدی نیا )مدیر عامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای قنبرعلی حامدی نیا )رئیس 
 هیئت مدیره( و یا آقای جلیل حامدی نیا )مدیر عامل( و یا آقای امیر حامدی نیا )نایب رئیس هیئت مدیره( 

به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )806253(

آگهی تغییرات شرکت آریا فرا سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1143 و شناسه ملی 10360028790 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای قنبرعلی 
حامدی نیا به شماره ملی 0652454305 و آقای امیر حامدی نیا به شماره ملی 0653209185و آقای جلیل 
حامدی نیا به شماره ملی 0651981336 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2- خانم نرجس چهکندی نژاد به شماره ملی 0650662611 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه 
عجمی به شماره ملی 0651944155 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

3- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )806251(

آگهی تغییرات شرکت ابتکار راه میهن )سهامی خاص( به شماره ثبت 5508 و شناسه ملی 10360021979 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به: آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
محله مدرس ، کوچه شیرین 2 ، کوچه شهیدآیت ا... مدرس3 ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی9713856363 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )803154(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
بیرجند- هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره 139860308001004368 – 98/11/28 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
 نیک نفس فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه و شماره ملی 0640311903 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 152/74 
مترمربع قسمتی از پالک 215- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت غالم دره میرکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/28   علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گل افشان شهر )سهامی خاص( به شماره ثبت 553 و شناسه 
ملی 10360019739 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- آقای اسماعیل خونیکی درمیان به شماره ملی 5239587671 و آقای محمد رضا خونیکی درمیان به 
شماره ملی 5239145334 و آقای گلزار کاظمی به شماره ملی 0889760748 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای محمد خونیکی درمیان به شماره ملی 5239143641 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای حسین نیک اختر به شماره ملی 5239766045 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )804020(



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:41
18:00
23 :01
4 :19
5 :39

      
      

 امام علی علیه السالم فرمودند:
نوِب موُع إّل لَقسوةِ القلوِب، و ما قََسِت القلوُب إّل لَِكثْرةِ الذُّ ما َجفَِّت الدُّ

چشم ها نخشكید مگر بر اثر سخت دلی و دل ها سخت نشد مگر به سبب گناه زیاد.
)بحار األنوار : ج60 ،ص۷3، ح354(

همتی: برداشت اقساط وام قرض الحسنه 
از حساب مردم تخلف است

همتی از بانک ها خواست که اقساط برداشتی 
تسهیالت قرض الحسنه را به حساب مشتریان 

برگردانند و این اقدام را تخلف دانست.

میزان افزایش حقوق کارمندان
 درسال ۹۹ اعالم شد

میزان  درباره  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹ گفت: 
۱۵ درصد افزایش حقوق سنواتی به اضافه ۵۰ 
درصد افزایش امتیازات فصل دهم برای حقوق 

کارکنان دولت در سال ۹۹ در نظر گرفته ایم.

پرداخت نقدی سهمیه
 بنزین نوروز به مردم

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در تشریح طرح دو فوریتی کمک به کسب و 
کارهای راکد در پی کرونا گفت: حذف سهمیه 
بنزین عید و پرداخت مابه التفاوت قیمت آزاد 
از  مردم  به  نقدی  به صورت  بنزین  دولتی  و 

راهکارهای مدنظر است.

روزهای سخت فعلی خواهد گذشت

سال ۹۹  در  مردم  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
مشکالتی که در سال ۹۸ با آن مواجه شدند را 
جبران می کنند و خواهد گذشت، گفت: ملت ما در 
این روزها بیش از همیشه باید همدیگر را یاری کنند.

وزیر بهداشت: گالیه ام 
را تقدیم رهبری می کنم

نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس سازمان 
صدا و سیما، نسبت به پخش اظهارات انتقادی 
میهمان یک برنامه تلوزیونی ، واکنش نشان داد 
و نوشت : تردید نفرمایید در صورت عدم کنترل 
جو موجود رسماً و مستقیماً این گله مندی را به 

مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

نباید از کرونا برای تخریب
 دولت استفاده کرد

طلب  اصالح  سیاسی  فعال  میرزایی  جالل 
به عنوان  از ویروس کرونا  نباید  اظهار کرد: 
شود.  استفاده  دولت  تخریب  برای  ابزاری 
را  خود  تالش  زمینه  این  در  جمهور  رئیس 

می کند و همه باید از دولت حمایت کنند.

هتاکان حرم    به انگلیس وابسته هستند

حجت االسالم پژمانفر نماینده مجلس گفت: 
تجمعات  که  انگلیسی  سرشاخه های  باید 
حرم  و  رضوی  حرم   جلوی  تخریب آمیز 
حضرت معصومه )س( را در رهبری کرده اند 
اطالعاتی  و  امنیتی  دستگاه های  توسط 
شناسایی و برخورد قاطع با آنها صورت گیرد.

سال تلخی که سپری شد
جالل خوش چهره، روزنامه نگار و کارشناس 
سالی  گفت:  الملل  بین  و  سیاسی  مسائل 
که آخرین روزها و ساعت هایش را سپری 
آموزنده  اما  ناگوار  اتفاق  یک  با  می کنیم، 
همراه است. کرونا و گسترش دامنه آن تا 
چهار سوی دنیا، این  باور را عینیت بخشیده 
جامعه  نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  چه  که 
سرنوشت  از  و  چسبیده  هم  به   بین الملل 
کشور  کرونا  است.  برخوردار  مشترک 
مانده  یافته، در حال توسعه و عقب  توسعه 
حتی  می تواند  طبیعی  بالی  نمی شناسد. 
متکبرترین دولت جهان در کاخ سفید را نیز 
به زیر تیغ خود ببرد. کرونا آموخت، باید این 
تصور غلط  را  دور انداخت که با دیوار کشیدن 
دیگران  تأثیرات  از  می توان  مرزها  دور  به 
مصون ماند. امید که سال  نو پایانی برای 
تلخی سال کهنه شود. امید، هنوز تسلی دل 
همه امید واران است. عمو نوروز؛ پیام شادی 
بزن. لبخند  لطفاً  و  بیاور  برایمان  نشاط  و 

آمریکایی  خبرنگار  گرین«،  »جنیفر 
یادداشتی  در  کرده  سفر  ایران  به  که 
بیماری  همه گیری  زمان  در  نوشته 
ویروس  اثر  بر  که  »کووید۱۹-« 
ترجیح  می شود  ایجاد  جدید  کرونای 
ایاالت  در  تا  باشد  ایران  در  می دهد 
متحده. گرین نوشته قرار بود به آمریکا 
برگردد، اما علیرغم تهیه بلیت برگشت، 
ناگهان برنامه هایش عوض شده و دو 
بار مجبور شده بلیتش را لغو کند. گرین 
نوشته لغو بلیت ها نخست او را نگران 

کرده و به فکر فرو برده که در ایران 
علیرغم  او  آمد.  خواهد  بر سرش  چه 
این نوشته است: »بعد از خواندن اخبار 
هراس  دیدن  و  غربی  رسانه های  و 
دعوای  اجناس،  خریدن  برای  آنها 
شان بر سر دستمال توالت و شنیدن 
علیرغم  که  کالیفرنیا  در  دوستانم  از 
همه  ایالت  آن  در  کرونا  تهدید  نبود 
به  پاستاها  و   N-۹۵ ماسک های 
به  شده اند  تمام  فروشگاه ها  در  ناگاه 
این فکر افتادم که شاید بهتر است در 

ایران بمانم. این روزها، سوپرمارکت ها، 
بازارهای کشاورزان و سایر فروشگاه ها 
در تهران گاهاً شلوغ اما تا به حال نه 
نه  و  دعوا  نه  بوده  ام،  زدن  تنه  شاهد 
هستند  جنس  از  پر  قفسه ها  سرقت. 
نشده ام.  کمبودی  هیچ  متوجه  و 
ضدعفونی  از  نوشت:  گرین  جنیفر 
افراد  توسط  خودپرداز  دستگاه های 
در  رایگان  ماسک  توزیع  گمنام، 
دستکش  کردن  آویزان  مردم،  میان 
رایگان برای استفاده رفتگرها، ترجمه 

به  مربوط  دستورالعمل های  داوطلبانه 
آموزش  برای  طنز  از  استفاده  کرونا، 
دادن درباره کرونا و چندین و چند مورد 
دیگر به عنوان زیبایی هایی نام برده که 
در هیچ جای دیگر دنیا یافت نمی شود.

روایت یک آمریکایی از رفتارهای زیبای ایرانی ها در زمان شیوع کرونا

ویژه  کمیسیون  سخنگوی  زارع  رحیم 
حمایت از تولید ملی مجلس درباره تاثیر 
شیوع ویروس کرونا بر بازار خودرو، گفت: 
اگرچه در هفته های گذشته در اثر کاهش 
عرضه خودرو به بازار، قیمت چارچرخ ها 

روزانه افزایش می  یافت تا جایی که بهای 
پراید از مرز 6۰ میلیون تومان نیز عبور کرد 
اما با شیوع ویروس کرونا بازار خودرو کساد 
و میزان خرید و فروش ها اُفت چشم گیری 
پیدا کرد. نماینده مردم آباده و بوانات در 

مجلس شورای اسالمی افزود: رکود خرید 
و فروش ها سبب شده از ابتدای اسفند ماه 
تاکنون کاهش قیمت خودروهای تولید 
داخل را در بازار شاهد باشیم و این روند 
با توجه به کاهش حجم تقاضا ادامه دار 

خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس 
دهم ادامه داد: به نظر می رسد در شرایط 
کنونی اگر خریدار واقعی نیز در بازار باشد، 
قدرت چانه زنی باالیی خواهد داشت و وی 

تعیین کننده قیمت است.

کرونا فتیله گرانی روزانه خودرو را پایین کشید

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )۹۹-1(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد: واگذاری 
تعمیر و نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان رازی را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 
)2098030259000063(  به کلیه شرکت هاي داراي مجوز و صالحیت از اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و شرکت های پیمانکاری تأسیساتی دارای پایه حداقل )5 تأسیسات( و دارای 
 گواهی صالحیت ایمنی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 09:00 
روز چهارشنبه 1399/01/06 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک 

اقدام نمایند.
1( مدت و محل انجام كار : یک سال کامل شمسی -  بیمارستان رازی ) شهرستان بیرجند (

2( نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 384/177/372 
ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
3(مهلت ارائه اسناد : تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه  1399/01/16 

4(محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه - 
ساعت 10:00 روز  شنبه  99/01/16 . در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده 
و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

 

1 - ديگران را از احتمال مواجهه و يا ابتالی خود به بيماری كرونا مطلع نماييد.
2 - مطلقا به سر كار نرويد.

3 - آرامش خود را حفظ كنيد.
4 - حداقل  2 متر فاصله با ديگران را رعايت كنيد.

5 - برای محافظت ديگران هيچوقت ماسک را از صورت خود خارج نکنيد.
6 - ترجيحا در اتاق جداگانه و با تهويه مناسب اقامت كنيد.

7 - كليه سطوح در تماس را با الکل  70 درصد ضدعفونی نماييد.
8 - از وسايل شخصی و ظروف و قاشق جداگانه استفاده كنيد.

9 - از حضور در جمع اعضای خانواده و ديگران خودداری كنيد.
 10 - لباس های خود را جداگانه بشوييد. مکررا دست های خود را با الکل  70درصد ضدعفونی نماييد.

11 - مطلع كردن ديگران نسبت به احتمال ابتال به بيماری خود را ارزش تلقی كنيد.
12 - از حوله و وسايل استحمام اختصاصی استفاده كنيد. مکررا شيرآالت منزل را شسته و با 

الکل  70 درصد ضدعفونی نماييد.
13 - پس از باز و بسته كردن شيرآالت، شيرآالت منزل را با هيپوكلريت سديم )يک ليوان 

وايتکس و 9 ليوان آب( بشوييد.
14 - درصورت داشتن سرفه و يا تب بالفاصله به مركز درمانی مراجعه كنيد.

15- تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانيد و فقط برای موارد ضروری از اتاق 
خارج شويد.

16 - اطمينان حاصل كنيد محل هايی كه شما و ساير اعضای خانواده به طور مشترک از آنها 
استفاده می كنيد، مانند آشپزخانه و دستشويی تهويه مناسبی داشته باشند.

17 - تا حد امکان خود را مراقبت كنيد و يا از فرد ديگری كه دارای بيماری های زمينه ای و 
سالمند نيست، كمک بگيريد.

18 - از افراد دارای بيماری های زمينه ای و سالمند تا حد امکان دور باشيد.
19 - محل هايی از اتاق كه شما مکرر با آنها در تماس هستيد بايد به طور مرتب شسته و 
ضدعفونی شود. اين سطوح مختلف مانند ميزهای كنار تخت، كناره های تخت و صندلی را بايد 
ابتدا با شوينده های معمول سطوح بشوييد و سپس با ضدعفونی كننده حاوی هيپوكلريت سديم 

)يک ليوان وايتکس و  9 ليوان آب( بشوييد.
20 - تالش برای عدم ابتالی اعضای خانواده، همکاران و ديگران را در اولويت مراقبت از 

خود قرار دهيد.

  در کرونا از یریشگیپ یآموزش اتکن
 (14)دستورالعمل شماره ها فروشگاه و دیخر مراکز

 

 گردد. تیرعا دیبا مراکز خرید و فروشگاه هاکه در مراجعه به  ینکات
 

تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بالفاصله پس از خارج شدن از فروشگاه  در یک  .1
 پوشش پالستیکی انداخته و و مجددا استفاده ننمایید. 

 ازعدم  تماس دستهای خود هنگام در آوردن با قسمت های رویی دستکش مطمئن شوید.  .2

 وشگاهها نگردید. به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و فر .3

 در صورت داشتن تب و سرفه حتما از ماسک استفاده کنید.  .4

 از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری نمایید. .5

 از خرید بستنی و مواد غذایی باز  برای کودکان خود در مراکز خرید، امتناع کنید.  .6

 .دییبا آب و صابون بشو هیثان 40دست خود را حداقل  خریدفرصت ممکن بعد از اتمام  نیدر اول .7

 از دست زدن به پله برقی در فروشگاهها اکیدا خودداری کنید. .8

در صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دگمه های آسانسور از دستمال کاغذی  .9
 استفاده و سپس بدون تماس دست خود با قسمت در تماس به سطل آشغال بیندازید.

 بازی تعبیه شده برای کودکان مطلقا انجام نگیرد.استفاده از وسایل  .10

برای پرداخت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید  .11
 و ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد نماید.

نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن عالئم تب و سرفه)دستورالعمل شماره 2(

دبیرخانه شورای اطالع رسانی استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و روزنامه آوای خراسان جنوبی

نکاتی که در صورت داشتن عالئم تب و سرفه باید رعایت کنید

شرکت تا ژآزما 
) سهامی خاص(  

با کد ملی : 10360030248

بدینوسیله به اطالع هم استانی های 
گرامی  می رساند:

واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی 
برداری  بهره  پروانه  دارای  بیرجند 
محصوالت راهبردی آغشته به الکل 
7۰ درجه در راستای مبارزه با )ویروس 
کرونا( در شرایط حساس سریع شیوع 
این بیماری به دلیل کمبود نقدینگی 
اشخاص  کمک  و  همکاری  به  نیاز 
گذاران  سرمایه  و  حقوقی  و  حقیقی 

محترم به منظور جهاد سالمتی دارد.

تلفن تماس : 0۹151613568

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس وحید داعی
انتصاب مسرت بخش شما برادر ارزشی، مؤمن و متعهد در منصب 

مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی 
استان خراسان جنوبی 

نوید بخش توسعه بیشتر استان و رشد و پویایی آن اداره کل خواهد بود.
از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و 
نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی استان را تمنا داریم.

هیئت امنای هیئت بیت الزهرا سالم ا... علیها بیرجند

پیامبر اکرم ) ص( :
کسی که برای رضا خدا از یک حق خود بگذرد، خداوند در قیامت بر عّزت و سرافرازی او می افزاید.

به اطالع کسبه محترم می رساند: در راستای عمل به مکارم اخالقی دین مبین اسالم 
و در جهت همراهی با صنوف محترم فعال در امالک تجاری متعلق به هیئت حسینی بیرجند

 که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار نوسان درآمدی و مشکالتی شده اند
 اجاره بهای اسفند و فروردین ماه محاسبه نخواهد شد.

هیئت امنای هیئت حسینی بیرجند

آگهي مزایده عمومی به شماره  10۹8003463000010
 در اجرای ماده 2 تصویب نامه شماره 116689 ت  45059 ه مورخ 1390/06/08 هیئت محترم وزیران 
در خصوص فروش سوخت سهمیه مرزنشینان و براساس سهمیه ابالغی از شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح 
 سهمیه سوخت مرزنشینان )به ميزان 5 ميليون ليتر( با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری 

از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 1098003463000010 به فروش رساند.
زمان انتشار در سايت: 1398/12/28 ساعت 10 صبح  مهلت دريافت اسناد مزايده: 99/01/09 

ساعت 13 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : 99/01/09 ساعت 14:30 
زمان بازگشايی : 99/01/10 ساعت 9 صبح

زمان اعالم به برنده: 1399/01/10 ساعت 12 ضمناً برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد قیمت، 

بازگشایی پاکت ها ، اعالم به برنده در بستر سامانه انجام خواهد شد.
شرايط شركت كنندگان در مزايده: 1 - تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2 - توان اجرایی متناسب  در 
خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده 3 - دارای کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر باشد. 
4 - توان مالی متناسب با خرید سهمیه با گردش حساب بانکی 6 ماهه منتهی به تاریخ برگزاری مزایده 
به میزان حداقل 280 میلیارد ریال 5 - عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاه های اجرایی از جمله 
بدهکاری مالیاتی و معوقات بانکی. متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی )تضمین شرکت در 
فرآیند اجرای کار( یا واریز مبلغ 7/450/000/000 ریال به   عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 
عنوان  با  پرداخت 997105000100000000014002019104  شناسه  با   4080011307955783
تمرکز وجوه سپرده استانداری خراسان جنوبی نزد بانک مرکزی اقدام و اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی را 

استاندار ی خراسان جنوبیضمیمه مدارک خود ارسال نمایند.


